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اساس سوسياليسم انسان است 
. چه در ظرفيت جمعى و چه فردى
سوسياليسم جنبش بازگرداندن 

.اختيار به انسان است  

   منصور حکمت

 

 
 سياوش دانشور

 

 ،اول مه
  عليه گرانى و فقر،"جهاد اقتصادى"عليه 

 

اول مه امسال در متن اوضاع پيچيده و پر تحولى                             
نتيجه بحران اقتصادى جهان سرمایه            .  برگزار ميشود  

دارى براى طبقه کارگر جز فقر و بيکارى و انهدام                        
در .  خانواده و مصائب و مشقات شدید نبوده است                         

کشورهاى اروپائى کارگران حرف آخر را نزده اند و                  
کشمکش و مقاومت عليه طرح هاى ریاضت اقتصادى               

نه فقط چشم انداز بهبود بحران وجود          .  دولتها ادامه دارد   
ندارد بلکه اخيرا رئيس بانک جهانى به سکته جدیدى که            

 و به قول او یک شوک فاصله تا بحران                  ،در راه است   
تشدید بحران و تشدید تهاجم       .   اعتراف کرده است    ،بعدى

 تشدید رویاروئى طبقه کارگر در کشورهاى         ،بورژوازى
اروپاى غربى با دولتهاى سرمایه دارى را در چشم انداز           

بعبارتى موج پيامدهاى بحران       .  نزدیک قرار داده است      
وسيعا به اروپا برميگردد و همراه با تحوالت کشورهاى           

 . خاورميانه و شمال آفریقا دامنه اش جهانى تر ميشود

 

اعتراض به سياستهاى سرمایه دارى و حکومتهایش در             
 بدليل مشخصات و     ،کشورهاى خاروميانه و شمال آفریقا     

ساختار سرمایه دارى در این کشورها که متکى به                          
 ،اختناق عریان و استثمار شدید نيروى کار ارزان است             

ویژگى خود را دارد اما ماهيت مشترکى با اعتراض                     
این .  کارگران در اروپا و دیگر کشورهاى جهان دارد               

جنبشى جهانى عليه سياستها و نتایج مخرب نظام                             
" نه"کاپيتاليستى است که زبان و بيان فشرده خود را در             
 . کارگران به سياست ریاضت اقتصادى اعالم ميکند

 

 حذف سوبسيدها و    ،در ایران و از نظر سياست اقتصادى       
نتایج مخرب تاکنونى آن همراه با             

 ،اطالعيه حزب بمناسبت اول ماه مه
 ! نه به سرمايه دارى

  !يک دنياى بهتر ممکن است

 

 به مناسبت اول  ماه مه
چگونه حضور مستقل طبقه کارگر در راس تحوالت 

 جامعه را تامين کنيم؟
 ۵گفتگو با اعضائی از هيات داير حزب                                           صفحه 

٢صفحه   

 

پيام حزب به طبقه کارگر به 
 !مناسبت اول ماه مه

 ٣صقحه على جوادى                                                  

اعتصاب و اعتراض در 
 پااليشگاههاى نفت آبادان و اصفهان

 يادداشت سردبير،

 دموکراسی يا سوسياليسم؟: آينده ايران
 مردم چه می خواهند؟

 ٩صفحه آذر ماجدی                                                      

 

 زنان در بازار کارموقعيت 
 

 ١٣صفحه پروين کابلى                                                    

 

خانه گردى 
 وسيع در تهران

 

 نازنين اکبرى
 تظاهراتهاى ،اخبار و گزارشات کارگرى

 ...اول مه در ايران و خارج کشور و 



٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

توسط خامنه  "  سال جهاد اقتصادى   "اعالم  
 ادامه خشن سياست ضد کارگرى                   ،اى

اعمال ریاضت اقتصادى سرمایه دارى در      
تفاوت ایران اینست     .  همه جاى دنيا است      

که حکومتش در بحرانى عميق و قدیمى و         
 مردم از این حکومت          ،مزمن قرار دارد    

 و کشمکش هاى سياسى در آن               ،بيزارند
اوضاع وخيم بحرانى جهان       .  عميق است  

سرمایه دارى و عواملى دیگر مانند                       
تحریمها و تند شدن سرعت فروپاشى                    

 به مزمن تر شدن                ،اقتصادى و مالى       
بحران قدیمى جمهورى اسالمى کمک                

همينطور رویدادهاى انقالبى در     .  کرده اند 
منطقه بر معادالت سياسى و روشها و                  
سياستها و حرکت مردم در ایران تاثير                 
جدى داشتند و به بى ثباتى درون حکومتى         
و تشدید جدال جناح ها براى بقاى                             

در یک کالم       .  حکومت کمک کرده اند         
وضع سياسى جمهورى اسالمى بدتر از             
آنست که به سياست حذف سوبسيدها به               
شکل کنونى ادامه دهد و اعمال سياست               

(جهاد اقتصادى  " بخوانيد بردگى مطلق      " 
را بطور جدى در دستور                  )  کارگران
در شرایط کنونى مرکزى ترین          .  بگذارد

سوال براى حکومت نفس بقا و تالش                    
براى دادن تصویر نوعى ثبات از                            

و .  حکومت به جامعه و دنياى بيرون است       
 بویژه  ،اتفاقا تداوم تهاجم به معيشت مردم        

در متن رویدادهاى منطقه خاروميانه و               
 بعنوان مهمترین عامل تشدید      ،شمال آفریقا 

بحران و تبدیل آن به یک بحران عميق                 
سياسى و اجتماعى و حکومتى عمل                       

 . ميکند

 

طبقه کارگر و پيشروان کارگرى باید از             
این تناقضات و معضالت حکومت در                 
اتخاذ سياست و تاکتيک مبارزه کارگرى           

در اول مه امسال     .  هوشيارانه استفاده کنند  
در کنار دیگر مطالبات سراسرى و برحق        
کارگران مانند حق ایجاد تشکلهاى مستقل         

 لغو کار قراردادى و شرکتهاى          ،کارگرى
 انعقاد قرارداد مستقيم با           ،واسطه پيمانى  

 افزایش    ،شرکتها و تامين امنيت شغلى             
 بيمه بيکارى مکفى و بيمه                  ،دستمزدها

 ضرورى است تقابل اول     ،درمانى و غيره  
در حالى که جدال       .  مه را متعين تر کرد        

درون حکومتى بين باندهاى ضد کارگر             
اسالمى در جریان است و در این ميان                 
بحث از ميلياردها دزدى و ریخت و پاش            

 

 ،اول مه
 ... عليه گرانى و فقر ،"جهاد اقتصادى"عليه 

 کارگران باید روشن اعالم کنند             ،است
که طرح ارتجاعى و ضد کارگرى                     
حذف سوبسيدها فورا باید متوقف و                   
دولت موظف به ارائه کاالها و نيازهاى         

کارگران .  مردم با قيمت مناسب باشد            
سياست جهاد     "ضرورى است عليه              

حکومت حرف بزنند و                "  اقتصادى
در .  مخالفت خود را با آن اعالم کنند               

اول مه امسال باید سياست واحد دولتهاى       
سرمایه دارى و تهاجم به طبقه کارگر              
تحت عناوین مختلف محکوم شود و                  
فراخوان مقاومت و مبارزه گسترده عليه      

 . فقر و اختناق را داد

 

 جنبش      ،حرف جنبش طبقه کارگر                 
 روشن و ساده              ،کمونيستى کارگرى    

بورژوازى و حکومتش موظف         :  است
است آزادى و معيشت و حرمت و حقوق        

اگر قادر  .  کارگران و مردم را تامين کند      
طبقه .  به چنين کارى نيست کنار برود          

کارگر و حکومت کارگرى همه این                  
حقوق و آزادیها را در بهترین و کامل               

اگر در   .  ترین شکل آن تضمين ميکند          
 از هر مدلش از                 ،جامعه بورژوائى    

دیکتاتورى عریان تا دیکتاتورى                         
 فقط طبقه بورژوازى و                 ،دمکراتيک

بخشى از طبقه متوسط ميتوانند از یک            
زندگى مرفه برخوردار باشند و اکثریت        

 حکومت   ،عظيم از این حق محرومند           
کارگرى مالکيت و آزادى و برابرى و            

 .  رفاه را همگانى ميکند

 

کارگران و فعالين کمونيست و                              
 در     ،سوسياليست در اول مه امسال                

مراسمهاى فابریکى تا اجتماعات و                   
 ضرورى است حرکت    ،محافل و جلسات 

و تالش خود را در پاسخ دادن به تهاجم            
سرمایه دارى اسالمى متمرکز کنند و              
توجه جامعه و نيروهاى سياسى را به               

ایران .  راه حل کارگرى جلب کنند                 
بسرعت صحنه کشمکش و رویاروئى            
آزادیخواهى کارگرى عليه فقر و گرانى        

در اول مه طبقه       .  و اختناق خواهد بود      
کارگر ضرورى است افق و راه حل                 
کارگرى را طرح و براى آن نيرو بسيج         

 . *کند

 
  ٢٠١٠ آوریل ٢۶

٢٠٠شماره   

 

 ،پااليشگاه اصفهان
 کشمکش برسر افزايش دستمزد

 

 کارگران پاالیشگاه نفت اصفهان که       ،بنا به خبر دریافتى    
 سر   ،طى یکماه گذشته با پيمانکار در کشمکش بودند                 

کارگران .  افزایش حقوق با شرکت سنا به توافق نرسيدند        
به دليل عدم توافق شان از امضاى قراردادهاى کارفرما            

 . امتناع کردند
 

 ،در تمام این مدت و کشمکش کارگران با پيمانکار                        
کارفرماى پاالیشگاه اصفهان سفت و سخت از پيمانکار            

پيمانکار براى مقابله با کارگران            .  حمایت کرده است     
مثال در بخش ابزار       .  حربه اخراج را در دست گرفت          

 کارگرانى که قاطعانه از امضاى قرارداد با                         ،دقيق
 به جرم اینکه قرار داد ندارند به          ،پيمانکار امتناع کردند  
 .سر کار راهشان ندادند

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٢٠١١ آوریل ٢۶ – ١٣٩٠ اردیبهشت ۶

 

 ،پااليشگاه آبادان
  کارگر٢٨٠اخراج 

 

شرکت اى سى سى مخفف شرکت           ،بنا به خبر دریافتى     
ساختمان نصب که بخشى از کار طرح توسعه                                  

 با اتمام     ،پاالیشگاههاى نفت آبادان را در دست داشت              
کار و در بعضى جاها بعلت اینکه نخواهد به کارگران                
افزایش حقوق سال جدید را بدهد و بتواند در سال جدید                

 دست به اخراج     ،از نيروهاى با حقوق کمتر استفاده کند         
 نفر از کارگران مشغول کار در این                 280نزدیک به     

 .پروژه زده است

 

کارگران و اجتماع    این اخراج دسته جمعى با اعتراض           
در آخرین اجتماع دهها نفر از این              .  روبرو شده است    

کارگران اخراجى مورد تهاجم پليس ضد شورش قرار              
پليس مبادرت به ضرب و شتم و پرتاب گاز                    .  گرفتند

 . اشک آور و دستگيرى تعدادى از کارگران کرد

 

 ۵عليرغم اعتراضات تاکنونى تا امروز دوشنبه                             
 .اردیبهشت کماکان کسى برسر کار برنگشته است

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٢٠١١ آوریل ٢۶ – ١٣٩٠ اردیبهشت ۶



٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 !رفقای کارگر

سالمهای گرم ما را به مناسبت               
امسال در    .  اول ماه مه بپذیرید          
روز جهانی   شرایطی به استقبال         

ميرویم که از یک طرف          کارگر   
توده های کارگر و زحمتکش در           
بسياری از جوامع خاورميانه و             
شمال آفریقا برای بزیر کشيدن               
رژیمهای سرمایه داری مستبد و           
ضد کارگر و بر سر آینده پا به                 

و .  ميدان نبرد سهمگينی گذاشته اند  
از طرف دیگر نظام سرمایه داری      
در خيلی از کشورهای اروپایی و         
آمریکای شمالی دچار عظيم ترین       
بحران اقتصادی و معضل بی                 
اعتباری و عدم مشروعيت سياسی     

در ایران نيز شرایط کم و           .  است
سالهاست که    .  بيش یکسان است      

جامعه در تالش برای خالصی از        
شر حکومت اسالمی و تمامی                 
مصائب ناشی از نظام سرمایه                

گویی بخشهایی از        .  داری است   
جامعه بشری در حال یک خانه              

آنچه که تا چند       .  تکانی عظيم اند    
ماه پيش در تبليغات مدافعين                     
نظامهای استثمارگر حاکم یک               
غير ممکن بود اکنون با                                
اعتراضات قدرتمند کارگر و توده       
مردم زحمتکش به واقعيتی شيرین      

 .و شوربخش تبدیل شده است

 

رفقای کارگر جامعه بشری در              
دوره پرتحولی از تاریخ خود بسر        

تاریخی که ميتواند نوید            .  ميبرد
بخش آینده ای انسانی و یک                      

 ،آینده ای آزاد    .  زندگی بهتر باشد    
آینده .   مرفه برای همگان        ،برابر

ای عاری از استثمار و مصائب و        
آینده .  مشقات نظام سرمایه داری       

 بدون     ،ای بدون تقسيم طبقاتی             
مالکيت خصوصی بر وسایل                  

 یک آینده   ، بدون مزد بگيری   ،توليد
انسانی و آزاد متکی بر اشتراک            
همگان در ثروت جامعه و در                  

 . تعيين مسير و سرنوشت آن

  

 

 پيام حزب اتحاد کمونيسم کارگری 
 !به طبقه کارگر به مناسبت اول ماه مه

رفقای کارگر ما در کنگره                 
اخير خود تاکيد کردیم که                    
برخالف تحوالت سياسی                   
دورانهای گذشته که کارگران و    
مردم زحمتکش هيچگاه در               
جدال بر سر قدرت سياسی در         
جامعه و تحوالتش نمایندگی             

 این بار به لطف وجود     ،نميشدند
جنبش عظيم کمونيسم                            

 جنبش آنتی                            ،کارگری
کاپيتاليستی طبقه کارگر و                 

 و با     ،نيروی تحزب یافته اش       
توجه به موقعيت جنبش                        
آزادیخواهانه و برابری طلبانه       
زنان و جوانان که ميتوانند                 

 ، برابری   ،آزادی"بزیر پرچم      
متشکل "  حکومت کارگری      

 بطور عينی شانس                    ،شوند
پيروزی دارند و ميتوانند                    
جامعه ایران را بطور بنيادی           
دگرگون کرده و یک نظام                  
پایدار و متضمن خواستهای             
دیرینه توده های مردم را پایه           

 . ریزی کنند

 

این واقعيت شيرین تالشی                  
عظيم را در دستور ما قرار               

تالشی که تضمين کننده     .  ميدهد
فردایی است که در آن کسی              

 کسی بيسواد           ،گرسنه نباشد     
 کسی شب را در خيابان        ،نباشد

 کودکی از گرسنگی     ،بسر نبرد 
و سوء تغذیه جان خود را از              

استعداد و خالقيت     .  دست ندهد  
هيچ انسانی بخاطر تولدش در         
صفوف طبقه کارگر و محروم        

آرزوها و آمال        .  نابود نشود   
توده انسان کارکن بخاطر سود       
و انباشت سرمایه به خاک                  

فردایی که جایی     .  سپرده نشود  
زن .  از زن ستيزی در آن نباشد     

 زن     ،انسان فرودستی نباشد          
خرافات و    .  بودن جرم نباشد      

تحجر و عقب ماندگی و مذهب        
زندگی مردم را در چنگال خود      

کسی .  به اسارت نگرفته باشد       
برای زندگی ناچار نباشد                    
نيروی کار خود را به فروش            

٢٠٠شماره   

 کار مزدی دون شان انسان         ،برساند
کار فعاليتی کسل       .  و جامعه باشد      

 برعکس   ،کننده و عذاب آور نباشد        
کار فعاليتی خالق برای رفع                         
نيازمندیهای همگان در جامعه باشد        
و هرکس به اندازه نيازش از                         
محصوالت توليد شده که حاصل               
تالش همگان است برخوردار باشد         
و به ميزان توانش در رفع                               

سهم .  نيازمندیهای همگان بکوشد        
جوان از زندگی بيکاری و تباهی              

کنگره تاکيد داشت     .  آینده اش نباشد    
که اگر حکومت در دست ما باشد               
تحقق چنين جامعه ای در فردای                 
سرنگونی رژیم اسالمی تماما ممکن     

 .و مقدور است

  

رفقای کارگر ما در آستانه اول ماه            
مه بار دیگر تاکيد ميکنيم که                          
پيروزی جنبش سرنگونی طلبانه              
توده های مردم هر چه بيشتر به                  
نقشی که کارگر و کمونيسم در این            

 گره خورده        ،تحوالت ایفا ميکنند       
ما تاکيد ميکنيم که طبقه                  .  است

کارگر باید با پرچم مستقل                               
 متشکل و                ،سوسياليستی خود       

 در این اعتراضات شرکت       ،متحزب
. کند و رهبری آن را در دست گيرد         

از این رو بر برپایی فوری و همه             
جانبه جنبش مجامع عمومی                          
کارگری و سازمان یافتن آن و شکل        
دادن به شوراهای کارگری و                       
همچنين شوراهای کارگران و مردم       
زحمتکش و جوانان در محالت از           

ما تاکيد ميکنيم که       .  تاکيدات ماست  
طبقه کارگر تنها با حزبش ميتواند            

از این رو باید متحزب       .  پيروز شود 
باید در راس اعتراض توده              .  شد

های مردم برای سرنگونی رژیم               

باید تالش    .  اسالمی قرار گرفت      
نيروهای جنبشهای ارتجاعی                 
ناسيوناليسم پرو غربی و جنبش            

اسالمی را در حقنه کردن         –ملی  
 ،آلترناتيوهای ضد کارگری                   

اسالمی و ناسيوناليستی خنثی                
باید اعتماد و باور بخش قابل .  کرد

مالحظه ای از جامعه به آلترناتيو        
کارگری و کمونيستی را جلب               

 .کرد
 

 رفقای کارگر

حزب اتحاد کمونيسم کارگری               
همه شما را بمنظور رهبری                    
مبارزه برای سرنگونی انقالبی           
رژیم اسالمی و سازماندهی یک          
انقالب عظيم اجتماعی و استقرار       
حکومت کارگری به صفوف خود      

 باید اول ماه را به                .فراميخواند
روزی برای پيشروی مبارزات           

 ،سرنگونی طلبانه توده های مردم     
به روز اعتراضات و اجتماعات          

 به روز                 ،پرشور کارگری        
 به روز         ،همبستگی بين المللی        

 رفاه و   ، برابری ،فریادهای آزادی 
یک دنيای بهتر و همچنين تخته             
پرشی برای گسترش اردوی                   

 ،آزادی و برابری و رفاه همگان          
 تبدیل   ،اردوی کمونيسم و کارگر      

 . کرد
 

 علی جوادی

دبير کميته مرکزی حزب اتحاد 
 کمونيسم کارگری

 ١٣٩٠ اردیبهشت ۵ – ٢٠١١ آوریل ٢۵



۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

نظام سرمایه دارى در بحران                 
نه فقط نشانه     .  عميقى بسر ميبرد    

اى از بهبود و تخفيف جدى بحران       
بچشم نميخورد بلکه بر دامنه                   
کشورهاى سرمایه دارى که با                
فروپاشى اقتصادى مواجهه اند              

این واقعيت بيش از    .  افزوده ميشود 
هر چيز نشاندهنده ورشکستگی            
سيستم سرمایه داری در تامين                
نيازهای اوليه زندگی توده های             

امواج .  عظيم مردم محروم است        
انقالبى در کشورهاى خاورميانه و     
شمال آفریقا و اعتراض توده اى            
عليه فقر و بيکارى و فساد و                     

 یک نتيجه بحران                ،دیکتاتورى
اقتصادى جهان سرمایه دارى و            
واکنش طبقه کارگر و توده های             

. مردم محروم به این بحران است        
سرمایه دارى در تماميت خود با            
بحران اقتصادى و بى اعتبارى              

کارنامه این   .  توده اى روبروست    
نظام با سازماندهى برده وار                    

 سرکوب      ،استثمار کار مزدى           
 ، فقر و بيکارى      ، تبعيض  ،سياسى

 ،جنگ و قتل عامهاى فجيع                       
 و ضدیت     ،تروریسم و ميليتاریسم    

با آرمان و تالش بشریت کارگر             
 . براى رهائى عجين است

 

در مقابل بحران عميق سرمایه               
 راه حل بورژوازى      ،دارى جهانى 

در تمام کشورها سياست ریاضت        
 تعدیل نيروى کار و               ،اقتصادى

 

 ،اطالعيه حزب بمناسبت اول ماه مه
  

 !           نه به سرمايه دارى
 !           يک دنياى بهتر ممکن است

 تشدید استثمار        ،بيکار سازى   
 ،بخش شاغل طبقه کارگر                  

 و   ،کاهش و انجماد دستمزدها       
سياست .  تحميل فقر بيشتر است   

حکومتهاى سرمایه دارى                  
اینست که هزینه بحران را                 
روى دوش طبقه کارگر                       

متقابال کارگران اعالم   .  بگذارند
کرده اند که هزینه بحران                    

. سرمایه را نميپردازند                        
کارگران در ابعاد ميليونى در          
فرانسه و یونان و آمریکا و                 
پرتقال و انگلستان و دیگر                  
کشورهاى اروپائى عليه این            
وضعيت اعتراض و مقاومت          

کارگران در کشورهاى   .  ميکنند
خاروميانه و شمال آفریقا هم             

. ماهيتا خواست مشترکى دارند     
کارگران در این کشورها از             
فقر و بيحقوقى و سرکوب                   
دیکتاتوریهاى سرمایه به تنگ       

در ایران جمهورى       .  آمده اند   
اسالمى در عميق ترین بحران        

. حکومتى دست و پا ميزند                 
یورش بورژوازى اسالمى به         
معيشت طبقه کارگر و تشدید            

 رویاروئى توده     ،گرانى و فقر    
اى کارگران و محرومان با               
حکومت اسالمى را بيش از              
پيش در چشم انداز قرار داده             

 . است

 

 یکبار دیگر    ٢٠١١اول ماه مه     

٢٠٠شماره   

روز اعالم بى اعتبارى نظام                        
سرمایه دارى و روز اعتراض طبقه      
کارگر به نظام بردگى مزدى در                

کارگران در    .  سراسر جهان است      
این اوضاع باید در مقابل راه حلهاى       
طبقات حاکم و اپوزیسيون                              

 راه حل کارگرى و                   ،بورژوائى
در .  رهائيبخش خود را قرار دهند          

نظام سرمایه    :  اول مه اعالم کنيم         
داری و حکومت هایش باید                           

قاطعانه اعالم  !  گورشان را گم کنند     
کنيم ما کارگران که هر روز                         
چرخهاى این دنيا را بحرکت در مى       

!  خود ميتوانيم آنرا اداره کنيم      ،آوریم
ما کارگران ميتوانيم جامعه اى                   
بسازیم که هر کس به اعتبار انسان           
بودن از کليه مواهب زندگی                         
اجتماعى که حاصل کار و تالش                
جمعى ماست بهره مند شود و به                 
اندازه توانش در رفع نيازمندیهای            

جامعه ای فارغ از       .  همگان بکوشد  
 ، طبقات و تفاوتهاى طبقاتی    ،استثمار

جامعه ای عاری از هر گونه                        
یک جامعه آزاد   .  تبعيض و نابرابری  

 !  کمونيستی
 

در اول مه امسال همراه با                               
اعتراضات و خيزشهاى توده اى در       

 باید بيش از هر     ،گوشه و کنار جهان   
زمان بر اتحاد انترناسيوناليستى و           
بر اهداف و منافع واحد و جهانى                

باید با     .  طبقه کارگر تاکيد کرد             
قاطعيت از تالش طبقه کارگر در              

همه جاى جهان عليه فقر و اختناق   
و براى آزادى و برابرى و رفاه             

باید صداى کارگران      .  دفاع کرد  
مصر و ایران و فرانسه و یونان            
و کره و ترکيه و همه جا با سرود          
انترناسيونال درهم آميزد و نداى          

اول مه   .  رهائى بشریت سر دهد       
سنت جنبش بين المللى کمونيستى        

اول مه روز     .  طبقه کارگر است    
اول .  صاحبان واقعى این دنيا است 

مه را گرامى ميداریم چون کارگر       
و جنبش سوسياليستى اش تکيه گاه     

بدون .  انسانى جامعه امروز است     
اعتراض کارگرى و بدون انتقاد          

 سرمایه         ،کمونيستى کارگرى        
دارى یک بربریت تمام عيار را           

 .در مقابل بشریت ميگذارد

 

پرچم !  کارگران جهان متحد شوید    
انقالب کارگرى را برافرازید و            
در نبرد جهانى عليه سرمایه                    
سنگرها را یکى بعد از دیگرى              

ما کارگران در این           !  فتح کنيد   
جدال چيزى جز زنجيرهایمان              

 اما   ،براى از دست دادن نداریم           
 ! جهانى را بدست خواهيم آورد

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 

 ٢٠١١ آوریل ١٢ – ١٣٩٠ فروردین ٢٣

 

! زنده باد شوراهاى کارگرى،زنده باد جنبش مجامع عمومى  
! در اعتراضات جارى به مجمع عمومى متکى شويد! کارگران

 مجمع عمومى تجمع طبيعى کارگران و ظرف اعمال اراده 
!مستقيم و مستمر توده کارگران است  



۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 اول ماه نزدیک    :يک دنيای بهتر    
عالوه بر تالش برای بهبود       .  است

شرایط کار و زندگی و حقوق                   
مدنی مساله اساسی تری در محور      

چگونه .  جدالهای جامعه قرار دارد   
از شر رژیم اسالمی باید خالص           
شد؟ کدام آینده در چشم انداز                     
است؟ چگونه طبقه کارگر ميتواند       
یک آینده شایسته انسان را برای            
همگان فراهم کند؟ حلقه های                    

 گرهی در این راستا کدامند؟ 

 

 اجازه دهيد قبل از          :علی جوادی  
آنکه به کليت سئوال شما بپردازم          
به این نکته اشاره کنم که دیوار               
چينی تالش ما برای تغييرات                  
بنيادی را از تالش برای اصالح و       

ما .  بهبود وضع موجود جدا نميکند    
با همان شدتی که برای انجام                    
انقالب کارگری و نابودی                          
مناسبات استثمارگرایانه طبقاتی           

 با همان       ،موجود مبارزه ميکنيم      
شدت هم روزمره برای بهبود                 
شرایط کار و زندگی و حقوق                   
مدنی کارگر و تمامی شهروندان           

انقالب .  جامعه مبارزه ميکنيم           
اجتماعی امری نيست که بنا به               
اراده ما در هر زمان قابل تحقق             

یک واقعيت عينی و                    .  باشد
. اجتماعی و تاریخی است                         

محصول یک دگرگونی عميق و           
تالقی عظيم اجتماعی و طبقاتی             

هر روزه قابل      .  در جامعه است     
دوره ای و تاریخی       .  تحقق نيست  

از این رو مبارزه برای              .  است
رفرم و اصالحات یک رکن تالش       

اما در عين حال          .  دائمی ماست   
توضيح ميدهيم که هيچ رفرم و               
اصالحی مادام که ساختارهای               
اقتصادی و اجتماعی جامعه و                
نظام حاکم را دست نخورده نگاه            

 ،داشته باشد نميتواند پایدار باشد           
نميتواند جامعه را از شر مبانی               
پایه ای و تعيين کننده ستم و                        
استثمار و تبعيض طبقاتی و                      

ما .  اجتماعی موجود خالص کند        
برای اصالحات مبارزه ميکنيم             
بدون اینکه ذره ای به سرمایه                  

 

 به مناسبت اول  ماه مه
 چگونه حضور مستقل طبقه کارگر در راس تحوالت جامعه را تامين کنيم؟

 گفتگو با اعضايی از هيات داير حزب

رضایت "  اصالح شده  "داری   
. دهيم و یا توهمی داشته باشيم         

ما برای بهبود روزمره                        
موقعيت کارگر و توده مردم             
زحمتکش مبارزه ميکنيم بدون       
آنکه ذره ای توهم به سرمایه             

داشته "  انسانی"داری با چهره      
 . باشيم

  

 ،اما بپردازم به سئوال شما                
واقعيت این است که اتفاقا در            
دوران کنونی بيش از هر زمان      
شرایط جامعه برای تغييرات           
بنيادی و دگرگون کننده آماده و       

مناسبات مردم با       .  مهيا است   
رژیم اسالمی کامال تغيير کرده      

ما با جامعه ای روبرو          .  است
هستيم که هر لحظه ميتواند                

خرمنی است که با    .  منفجر شود 
هر جرقه ای ميتواند شعله ور          

مساله تغيير قدرت               .  شود
سياسی عالوه بر تغيير شرایط        
کار و زندگی در دستور روز           

و مساله اساسی      .  جامعه است  
این است که چگونه کارگر و            
کمونيسم جامعه ميتوانند                      
تضمين کنند که در این تحوالت     
نه تنها با موجودیت رژیم کثيف    
اسالمی تعيين تکليف شود بلکه      
این تحوالت در کم مشقت ترین       

 ، برابر  ،شکلی به نظامی آزاد       
 یک جامعه آزاد                          ،مرفه

مسلما .  کمونيستی دگرگون شود  
ما برای چنين چشم انداز و                 

در عين   .  هدفی مبارزه ميکنيم    
حال عميقا واقفيم که این تنها              

. آلترناتيو آینده نيست                             
 ،اپوزیسيون بورژوایی                      

جریانات راست و محافظه کار       
پرو غربی نيز یک پای جدال           

از این رو       .  بر سر آینده اند         
تالش برای خنثی کردن آینده           
ای که در آن بار دیگر طبقات           
استثمارگر ماحصل تالش و             
فداکاری جامعه را از آن خود           

 یک وظيفه دائمی حزب          ،کنند
. اتحاد کمونيسم کارگری است       

کنار زدن موانع و ایستگاههایی     

٢٠٠شماره   

که این جریانات در مقابل تحوالت           
جامعه قرار ميدهند یک امر                          

 .هميشگی ماست

   

از نقطه نظر ما مساله محوری این           
است که چگونه طبقه کارگر و                     
کمونيسم ميتوانند در شرایطی که              
جامعه دستخوش یک تحول عظيم            
اجتماعی است در راس این                           

 آن را          ،اعتراضات قرار گرفته         
 توده عظيم     ،رهبری و هدایت کنند       

مردم را به اردوی آلترناتيو                           
رهایبخش و سوسياليستی خود جلب       
کنند تا بتوانند یک جامعه آزاد و                  

. برابر و مرفه را پایه گذاری کنند             
در حل این معادله به چند فاکتور                 

 :باید اشاره کرد

 

 در درجه اول باید تاکيد کرد که            -١
جامعه .  در کار نيست  "  همه با همی  "

به دو اردوی چپ و راست تقسيم               
اسالمی   –جریانات ملی    .  خواهد شد 

مفلوک تر از آنند که آلترناتيوی                  
. برای آینده سياسی در ایران باشند          
 ،در یک طرف کارگر و کمونيسم            

 جنبش     ،جنبش کمونيسم کارگری         
آزادی زن و جنبش خالصی                         
فرهنگی جوانان قرار دارد و در                
طرف دیگر معادله جریانات راست       

هرگونه .  و محافظه کار پرو غربی       
ميان این  "  اتحاد"تالش برای ایجاد      

دو اردو تالشی برای به مسلخ بردن        
در این    .  کارگر و کمونيسم است          

چهارچوب همانطور که منصور              
آیا کمونيسم در    "حکمت در سمينار      

تاکيد کرده    "  ایران پيروز ميشود       
 دو پروسه برای به قدرت                 ،است

. رسيدن اردوی ما قابل تصور است       
یکی انقالب و دیگری انتخابات آزاد       
در فردای سرنگونی رژیم اسالمی          

و مساله انقالب کارگری به          .  است
این امر گره خورده است که آیا                    
کارگر و کمونيسم توان آن را دارند          
که رهبری این اعتراضات را در              
دست بگيرند؟ آیا آن نيرویی ميتوانند      
بشوند که در پس تحوالت جامعه به         
راس اعتراضات عروج کنند و                  

جامعه را پيرامون اردوی خود             
 .قطبی و پالریزه کنند

  

 اما انتخاب جامعه یک انتخاب        -٢
مقبوليت و  .  سياسی و مادی است     

مطلوبيت سياسی یک پایه آن                  
. است اما تمام آن نيست                               

فاکتورهای دیگری از جمله قادر         
 مورد    ، قابل اتکاء بودن           ،بودن

اعتماد واقع شدن و مجموعه ای            
از فاکتورهایی این چنينی در این         

از .  چهارچوب تعيين کننده است       
این رو تالش ما عالوه بر طرح             
هميشگی سياست ها و جلب نيرو         
به اردوی خود در عين حال باید            
متوجه ایجاد امکانات و توانی                
باشد که قدرت جاذبه عميقی در             

تالشی که اعتماد   . جامعه ایجاد کند 
توده کارگر و مردم زحمتکش را         
به قابل تحقق بودن چنين پروژه             

نميتوان از توده        .  ای جلب کند       
مردم انتظار فداکاری و قرار                  
گرفتن در این اردو را داشت                   
بدون آنکه به درجه ای قابليت                 
تحقق این آلترناتيو اثبات شده                  

در این راستا چنانچه طبقه         .  باشد
کارگر با جنبش خود بطور                       
متشکل و با پرچم سوسياليستی              
وارد ميدان جدال بر سر قدرت              

 بخش مهم این                 ،سياسی شود     
آن .  معمای عظيم حل خواهد شد         

زمان خاطره ها یاد آور روزهایی      
 ،خواهد شد که جامعه فریاد ميزد         

 رهبر سرسخت     ،کارگر نفت ما    "
و این بار اگر کارگر با                  "!  ما

 ،حزب متشکل و کمونيستی خود        
حزبی مانند حزب اتحاد کمونيسم        

 پا به این عرصه                        ،کارگری
بگذارد آن زمان شمارش معکوس      
عمر رژیم اسالمی آغاز خواهد            

 شانس آلترناتيوهای راست و        ،شد
. مرتجع به شدت افت خواهد کرد        

از این رو طبقه کارگر باید                        
.  باید متحزب شود        ،متشکل شود  

آیا باز هم             
۶صفحه   



۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

باید تاکيد کرد که طبقه کارگر               
 بدون حزبش به پيروزی نميرسد؟ 

 

 فاکتور مهم دیگر این است که          -٣
جامعه ای که در حال طغيان و                

 در هر حال دارد به           ،تحول است  
سئوال .  ميگوید"  نه"وضع موجود   

در راس   "  نه"این است که کدام          
به "  نه. "اعتراضات قرار ميگيرد   

" نه"گوشه از وضعيت موجود یا         
به کليت نظام اسالمی و سرمایه             

به ذره ای از                 "  نه"داری؟      
به "  نه"نابرابری و تبعيض یا              

تمامی اشکال و همچنين مبانی                
نابرابری سياسی و طبقاتی در                

به گوشه ای از             "  نه"جامعه؟     
استبداد و خفقان و بی حقوقی یا               

به هر آنچه که نافی حقوق            "  نه"
آزاد و برابر شهروندان جامعه               

به بخشی از زن             "  نه"است؟     
به هر آنچه که          "  نه"ستيزی یا       

باعت تحقير و فرودستی و ستم بر        
به گوشه از          "  نه"زن است؟          

حاکميت مذهب در حکومت و                 
" نه"شئونات زندگی اجتماعی یا          

به ذره ای      "  نه"به تماميت آن؟         
به کليت مبانی و      "  نه"استثمار یا    

پایه های استثمار و کار مزدی در         
تبليغات و  .  جامعه؟ مساله این است   

پراتيک روزمره ما باید چنين                 
 .جهت و چهارچوبی داشته باشد

 

 تاکيد آخر من بر کارها و                     -۴
ما .  مشغله های این کمونيسم است      

مدتی است که از کمونيسم                          
. سازمانده و رهبر صحبت ميکنيم      

این یک ویژگی متمایز کننده ما از        
سایر جریانات مدعی کمونيسم               

این تالش تاکنون نتایج مهم        .  است
و تعيين کننده ای برای جریان                 

این .  کمونيسم کارگری داشته است    
متحقق .  یک حلقه گرهی است            

کردن شرایط ذکر شده در باال                  
تماما در گرو پيشبرد دائمی این              

 . امر است

 

 

 به مناسبت اول  ماه مه
 ...چگونه حضور مستقل طبقه کارگر در راس تحوالت جامعه را تامين کنيم 

 واقعيت شيرین        ،خالصه کنم   
این است که ما شانس پيروزی        

اما .  ميتوانيم پيروز شویم  .  داریم
مسيری که باید طی شود الزاما       

دریچه ای به    .  سرازیری نيست 
از این     .  روی ما باز است            

دریچه ميتوان چشم انداز یک          
دنيای زیبا و انسانی و شاد و              
مرفه و خوشبخت را مشاهده            

مساله این که آیا ميتوانيم        .  کرد
این پلکان را طی کنيم؟ مساله           
این است که انتخاب دیگری در      

باید تمام آزادی   .  مقابلمان نيست 
 تمام رهایی را            ،را خواست   

تمام خوشبختی و           .  خواست
ما مخير   .  سعادت را خواست     

باید برای تمام پيروزی     .  نيستيم
 .تالش کنيم

 

 یک رکن         :يک دنيای بهتر        
تامين حضور مستقل طبقه                 
کارگر مستلزم شکل گيری                
تشکالت توده ای کارگران در        

اما مساله  .  تحوالت جاری است  
تشکل پایه کارگری کماکان              
یک مساله گرهی در مبارزات       

بنظر شما اکنون     .  جاری است  
در کجای این مسير قرار                     
داریم؟ مسائل و موانع مقابل ما       
کدامند؟ چگونه باید مسائل                 
پيشاروی را حل کرد؟ چگونه         

کمونيستی   -تشکالت کارگری     
ميتوانند در راس اعتراضات           
جامعه قرار گيرند؟ چه باید                

 کرد؟ 

 

روشن :  نسرين رمضانعلی       
است که مهمترین مانع مقابل            
ایجاد آزادانه سازمانها و                     
تشکلهاى توده اى توسط خود           

فضای ارعاب و              کارگران
سرکوب جمهوری اسالمی               

کارگران به مجرد اینکه      .  است
تالش کردند تشکلهای واقعی           
خود را سازمان دهند بالفاصله       
با تعرض اوباش حراست و               
شوراى اسالمی و بسيج و                   

٢٠٠شماره   

مسئله دیگر  .  اطالعات روبرو شدند   
شرایط کار طبقه کارگر است که                
مسئله سازمانيابى را حادتر کرده              

بسيارى از کارگران                   .  است
قراردادهای موقت دارند و یا                       

یعنى بعد  .  کارهای پروژه ای ميکنند   
از اتمام هر پروژه کارگران بيکار           
ميشوند و محل مربوطه را ترک                

در واقع روز از نو روزی          .  ميکنند
از نو و کارگران دربدر دنبال کار            

عدم ثبات کارگران در     .  جدید هستند 
یک مرکز صنعتى که نتيجه                          
قراردادى شدن کار و ورود                          
شرکتهاى پيمانى و واسطه به بازار         

 یک نوع ناامنى مزمن            ،کار است  
شغلى و موقعيتى براى کارگران               
ایجاد ميکند که تاثير فورى اش بر            
ایجاد تشکل کارگرى در هر مرکز          

کارگران در   .  صنعتى عریان است     
خيلی از مراکز مجامع عمومی خود       

مثال کارگران    .  را برگزار کردند       
سيمان کرمانشاه مرتب در ساعات          
استراحت ظهر مجامع عمومی را            
برگزار ميکردند اما بعد از مدتی               
تعداد زیادی از این کارگران                        
قراردادی با اتمام قراردادشان از              
این مرکز بيرون آمدند و همين                    
باعث شد که در این مرکز دیگر                 
مجامع عمومی کارگران تشکيل               

به هر حال این یک گره است        .  نشود
که در جا انداختن سنت مجمع                       

شورائى و بطور کلى             -عمومى    
ایجاد تشکل کارگرى بعنوان عامل          

 . منفى عمل ميکند

 

بنظر من در خيلی از مراکز                          
کارگری سنت مجمع عمومی و                  
شورا دارد پا ميگيرد و اقدامات                  
جدی و سازمان یافته ای را در                     

یک معضل    .  دستور خود بگذارد       
جدى امروز موقعيت اقتصادى                  

هر روز مراکز کار تعطيل           .  است
قرارداد کارگران تمام        .  می شوند   
پيمانکار و یا شرکت           .  شده است   

با عوض شدن اینها      .  عوض ميشود 
یک جابجائى هائى ميان کارگران            

عمدتا یک سری      .  صورت ميگيرد  
از کارگران اخراج و یا بيکار                      

ميشوند و کارگران دیگری                      
بخاطر فضای     .  استخدام ميکنند    

 ،ارعاب و تهدید به اخراج                        
کارگران براى تداوم کار به                     
زمانی نياز دارند که کارگران                
دیگر را بشناسند و مجددا فضای          
اعتماد و همسرنوشتی بين                        
کارگران در محيط کار ایجاد                  

چنين معضالتى باعث             .  شود
 –ميشود که سنت مجمع عمومى          

شورائى کارگران به سختی پيش         
با اینحال مسئله ایجاد                .  برود

تشکلهاى توده اى کارگران در              
مراکز اصلى کارگرى یک سوال       

. محورى و در جریان است                     
امروز جنبش کارگری عليرغم            

 ،تمام موانع و مشکالتی که دارد          
در این راستا گام برميدارد و                    
شاهد انواع تالش براى متشکل             
شدن ميان کارگران در صنایع               

بخصوص در      .  بزرگ هستيم     
مراکز اصلی که کارگران حرفه          

بطور .  ای مشغول بکار هستند          
عمومی ميتوان گفت امروز در             
خيلی از پتروشيمها و یا                               
پاالیشگهای نفت و گاز و صنایع          
بزرگ کارگران کم و بيش مجامع       
عمومى خود را تشکيل ميدهند و          
تالش دارند خواسته ها و                            
مطالباتشان را از این طریق                    

امروز سنت مجمع      .  پيگرى کنند  
عمومى و ایجاد شوراها وسيعتر          
و شناخته شده تر از هر زمانى               
براى توده کارگران است و عمال         
کارگر قدرت خود را در آن ميبيند       

کارگران .  و از آن استفاده ميکند        
در این مراکز و طى اعتصابات و       

 عليرغم همه موانع و      ،اعتراضات
 به این نکته مهم          ،تهدیدات رژیم  

رسيده اند که بدون اعمال قدرت           
جمعى نميتوان به هيچ نتيجه اى            

. در نتيجه باید متشکل شد        .  رسيد
چند وقت پيش با یکی از کارگران       
در تبریز صحبت می کردم و او            
با حرارت زیادی از اینکه نه تنها         

مجمع 
٧صفحه   



٧صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

عمومی بلکه شورای مستقل خود         
را دارند و به طور روتين مجامع          

 این روش    ،خود را تشکيل ميدهند     
کار آنجا سنت شده است و حتى               
اداره کار و مدیریت و غيره را               
مجبور کردند که شورا را به                     

. رسميت بشناسند سخن ميگفت             
اگر خالصه کنم موقعيت تشکل             
یابی کارگران و تالشها برای                  
ایجاد تشکلهای توده ای یک سير          
رشد را داشته است و این جای                 
خوشحالی و اميد است و صد البته         
باید تالش کنيم این تجارب را                   
بيشتر منعکس کنيم و انتقال بدهيم         
که حتی در مراکزی کوچکتر و به       
لحاظ توليدی هم کم اهميت تر در           
اقتصاد کشور ميتوانند با ایجاد                
مجامع عمومی و شوراهای خود و      
درگير کردن همه کارگران                       

از .  راحتتر به خواستهایشان برسند   
فرصتهای ایجاد شده برای اعالم          
حضور و ایجاد و اعالم تشکل                
واقعى کارگران بهره بجویند و از        
این طریق مشروعيت این تشکلها        
را بعنوان تشکلهاى مستقل                        
کارگران به نهادهاى حکومتى               

 . تحميل کنند

  

در ادامه سوال شما آمده است                   
چطوری باید رهبران کمونيست           
در راس اعتراضات جاری قرار          

من باید اینجا کوتاه اشاره       .  بگيرند
کنم که طبقه کارگر در دوره شاه            
هم تحت خفقان بود اما کارگران            
مبارزات زیادی کردند که در                  

 با ایجاد شوراها که             ۵٧انقالب    
دربرگيرنده توده هاى وسيع                     

 تالش کردند در         ،کارگران بودند  
راس اعتراضات قرار بگيرند و با      
ایفاى نقش درخورشان نهایتا                   
سرنگونى حکومت قبلى را ممکن       

در دوران انقالب شاهد           .  کردند
بودیم چه سریع شوراهای                          
کارگری در بيشتر مراکز                          

بنابراین این  .  کارگری ایجاد شدند   
 تنها    ،تجربه آنهم سه دهه پيش              

ميتواند یک معنی داشته باشد و آن        
اینست که سنت شورائى کارگرى        

 

 به مناسبت اول  ماه مه
 ...چگونه حضور مستقل طبقه کارگر در راس تحوالت جامعه را تامين کنيم 

اگر چه سرکوب شده بود و                 
کمتر می توانست در حکومت         
شاه ابراز وجود بکند اما با                 
تغيير در اوضاع شوراها عين        

با سرکار     .  قارچ سبز شدند        
آمدن جمهوری اسالمی و                   
صدور حکم بنی صدر که                   

 تعرض    ،"شورا پورا ماليده       "
وسيعی آغاز شد و با اعالم                 
انحالل شوراهاى کارگران و          
دستگيرى رهبران کارگرى             
کمونيست و پيشرو بخش                    
زیادی را به جوخه های اعدام         
سپردند و تعداد بيشترى را                 
زندانى یا اخراج و فرارى                  

 . دادند

 

 دهه  3امروز که تقریبا بيش از      
از آن تجربه شوراها در انقالب      

نسلی از    .   ایران ميگذرد      ۵٧
فعالين کمونيست و سوسياليست     
مشغول به سازماندهی هستند          
که اوال تجاربشان با تجارب              
نسل کارگران دوران انقالب            

دیدشان به    .  متفاوت تر است      
سازماندهی کمونيستی طبقه             
خيلی روشنتر است و بنظرم             

به .  این نقطه اميد بزرگی است      
این همه اعتصابات و                             
اعتراضات در پتروشيمى ها           
از تبریز و ماهشهر و عسلویه         

به مبارزان در ذوب     .  نگاه کنيد 
 ،آهن و پاالیشگاههاى نفت                

ماشين سازیها و بسيارى                     
. مراکز بزرگ و کوچک دیگر     

اینها دیمى نيست و کارگران             
خودجوش به خيابان نمی آیند و       

 هفته    2در مواردى بيش از             
اعتراض و اعتصاب کنند تا به        
خواستهایش برسند؟ اینها همه         
با تالش فعالين کارگرى و                  
هوشيارى و توانائى آنها در               
شرایط بسيار نابرابر ميسر شده     

بنابراین تصویر واقعی       .  است
این هست که همين امروز                  
کارگران در فاز و مرحله اى           
هستند که تشکلهای خود را                
بدرجاتى سازمان دادند و یا               

٢٠٠شماره   

جنب و جوش براى ایجاد و گسترش       
این .  تشکل کارگرى وسيع تر است       

فى النفسه یعنى تالش و اعالم                       
حضور کارگران پيشرو و                             
سوسياليست و کمونيست و قد علم             

بنظرم پله    .  کردن جنبش کارگرى      
بعدی اعالم رسمی این تشکلهای               

این تشکلهاى ایجاد      .  توده ای است     
شده باید تجارب خود را در شرایط           
خفقان و سرکوب جمهوری اسالمی       
با دیگر بخشهاى طبقه کارگر                       

. شریک شوند و آنها را انتقال دهند          
همانطور که تشکل شان را به اداره         
کار و مدیریت و پيمانکار تحميل               
کردند و مجبورشان کردند آنها را             

 گام بعدی اینست       ،برسميت بشناسند  
که بطور علنی و رو به جامعه و رو   

. به هم طبقه های خود صحبت کنند          
تالش کنيم این تشکلها محلی باقی              

خواست .  نماند و سراسری بشود           
 ميليون افزایش دستمزد در       2فرضا  

آبادان باید خواست کارگر پاالیشگاه       
بندر عباس و نفت شهر و کرمانشاه          

 . و اصفهان و تهران باشد

 

 تحزب کمونيستی     :يک دنيای بهتر    
 متحد کردن گرایش           ،طبقه کارگر   

سوسياليست کارگران       –رادیکال     
رکن دیگر حضور مستقل کارگر در      

تاکيدات .  راس تحوالت جامعه است     
حزب در این چهارچوب کدام است؟       
معضالت و حلقه های گرهی                       

 کدامند؟

 

کشمکش طبقات      :سياوش دانشور   
اجتماعى نه بالواسطه بلکه از                    
طریق جنبشها و احزاب سياسى                 

در هر تحول          .  صورت ميگيرد    
سياسى راست و چپ در یک مقياس        
سراسرى تر در مقابل هم قرار                    

احزاب سياسى اى که              .  ميگيرند
توانسته اند به نماینده و حزب                       
سياسى و در برگيرنده جنبش سياسى    

 امکان   ،و طبقاتى شان تبدیل شوند         
عملى و مادى شرکت در جدال                    
قدرت مى یابند و بطور عينى شانس        

وقتى بحث از           .  پيروزى دارند     

حضور مستقل طبقه کارگر در              
 یعنى  ،تحوالت سياسى ایران است   

اینکه طبقه کارگر بعنوان یک               
جنبش سياسى و طبقاتى با پرچم و       

 در تمایز با کل           ،سياست مستقل  
بورژوازى حکومتى و                               

 و براى اهداف                   ،اپوزیسيونى
کمونيستى و سوسياليستى خود              
بميدان بياید و براى پيروزى                   

نه فقط تجارب طبقه                .  بجنگد
کارگر در ایران بلکه تجربه                    
جنبش بين المللى طبقه کارگر                 
نشان ميدهد اگر طبقه کارگر در           
هر تحول سياسى بعنوان یک                  
جنبش متمایز و یک راه حل                     

 غليرغم هر     ،سياسى بميدان نياید    
تالشى نه فقط به نيروى جنبشهاى       
طبقات دارا و ضد کارگر تبدیل             
ميشود بلکه خود در صف اولين           
قربانيانى است که در فرداى                   
پيروزى بورژوازى باید به مسلخ       

 .  برود

 

بنا براین اولين و اساسى ترین                
تاکيد حزب اینست که بحث برسر        

. قدرت و دولت و حکومت است          
بحث بسادگى برسر اینست که ما         
یا آنها؟ آزادى یا اختناق؟ حکومت       
کارگرى یا حکومت بورژوائى؟         
سوسياليسم یا سرمایه دارى؟ رفاه       
یا فالکت؟ حکومت سکوالر و               
پيشرو یا حکومت مذهبى و                      
قومى؟ آزادى زن یا آپارتاید                     
جنسى و مردساالرى؟ آیا طبقه ما        
ميخواهد از نظر اقتصادى جنبشى      
صرفا مطالباتى و از نظر سياسى        
گروه فشارى براى پيشروى یک         
جنبش بورژوائى باشد یا ميخواهد       
خود راسا زمام امور را بدست               

 بگيرد؟ 

 

در جامعه سرمایه دارى طبقه                
کارگر مهمترین و کليدى ترین و          

پيشروترین 
٨صفحه   



٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

جنبش اجتماعى است که تاریخا             
هر نوع بهبود در حقوق و رفاه                
شهروندان رابطه مستقيمى با                  

مسئله .  تالشهاى این طبقه دارد          
اساسى اینست که در یک جامعه            

 متحول و در حال              ،بحران زده   
 حتى تحقق مطالبات رفاهى     ،سقوط

و آزادیهائى که کارگران خواهان         
 بدون درگير شدن در جدال            ،آنند

قدرت سياسى بعنوان یک نيروى         
قدرتمند و سراسرى و آلترناتيو              

 جامعه  ،مهمتر اینکه .  عملى نيست 
به بعد از جمهورى اسالمى فکر            

. ميکند و دنبال راه حل ميگردد              
این راه حل ميتواند و مطلوب                   

. است که راه حل کارگرى باشد             
راه حل سياسى طبقه کارگر                      
ميتواند به انتخاب مردم تبدیل                  

جنبش کمونيستى طبقه              .  شود
کارگر این ظرفيت را دارد که                 

 ،بسرعت پتانسيل آزادیخواهى              
 سکوالریسم و رفع     ،برابرى طلبى 

تبعيض را حول راه حل                               
براى .  سوسياليستى خود بسيج کند    

تامين حضور مستقل طبقه کارگر        
در تحوالت سياسى باید ملزومات        
این حضور مستقل تامين و پاسخ           

تاریخا کارگر بدون         .  داده شود    
کمونيسم و کمونيسم بدون کارگر          

جنبش .  شکست خوده است               
 جنبش     ،کمونيستى طبقه کارگر         

اعتراض ضد سرمایه دارى با                
پرچم انتقادى و انقالبى                                 

 باید بعنوان آلترناتيو           ،مارکسيسم
مطلوب و ممکن در جامعه طرح          

باید این افق به افق هر رهبر       .  شود
کارگرى تبدیل شود و این قطبنما           
در هر مبارزه روزمره ملحوظ              

باید حزب سياسى کارگرى        .  شود
و کمونيستى و دربرگيرنده                        
رهبران و پيشروان و کمونيستهاى     
کارگرى قدرتمند داشت که در                
قلمرو سراسرى راه حل کارگرى        
را نمایندگى کند و در قلب                           
کارخانه ها و خيابان متحد کننده و        
سازمانده اعتراض توده اى عليه           
حکومت سرمایه دارى اسالمى             

 . باشد

 

 به مناسبت اول  ماه مه
 ...چگونه حضور مستقل طبقه کارگر در راس تحوالت جامعه را تامين کنيم 

سياست کمونيسم کارگرى در          
ایندوران پرتحول تالش براى         
رفع موانع تشکل حزبى و توده       
اى کارگران و بميدان کشيدن           
نيروى این جنبش بعنوان یک          

اما .  نيروى آلترناتيو است            
کارگران مادام که جمهورى             
اسالمى و شمشير خونين اش           
سرجایش است ناچارند که در         

ناچارند .  ميدان مين جلو بروند     
با در نظر گرفتن مجموعه                 
شرایط و تناسب قوا حرف                  
بزنند و در عين حال براى                  

. تغيير تناسب قوا تالش کنند             
کارگران در این اوضاع باید            
بر نقاط قدرت شان متکى شوند      
و از این دریچه پيشروى جنبش      

بعنوان مثال  .  شان را تامين کنند   
یکصدائى کارگران در قبال              
کار قراردادى و لغو آن و یا               
نفى شرکتهاى انگل پيمانى                
بعنوان واسطه قرارداد و                    

 ،استخدام شدن توسط شرکتها         
از ميان دیگر مطالبات                          
کارگران ظرفيت بيشترى براى    

چون اوال       .  پيروزى دارد      
صنایع بزرگ نيازمند نيروهاى    
متخصص و فنى اند که فى                 

 و  ،الحال کمبود آنها دیده ميشود    
ثانيا تحرک در این صنایع                  
براى کارگران بنا به اهميت              
اقتصادى این مراکز براى                 

. حکومت زودتر نتيجه ميدهد         
ثالثا تحرک در صنایع مهم                 
کارگرى و هر درجه پيروزى         

 هم   ،و برداشتن گامهائى بجلو       
اتحاد و تشکل تاکنونى                          
کارگران را تقویت ميکند و هم        
توجه ها را در جامعه و در                 
قلمرو سراسرى تر به تحرک          
جنبش کارگرى معطوف                    

در نتيجه بحث برسر          .  ميکند
تاکتيکهاى مبارزاتى طبقه                 
کارگر در شرایط کنونى براى        
پيشروى دقيقا با بحث تامين               
استقالل سياسى طبقه کارگر در     

. تحوالت جارى مربوط است         
کارگران همه نوع مطالبه                  
سياسى و رفاهى دارند و                      

٢٠٠شماره   

اما .  همواره آنها را عنوان کرده اند        
در هر مقطع مبارزه کارگرى روى        
مسائلى خاصى متمرکز ميشوند که         

امروز .  قدرت بسيج عمومى دارد         
اعتراض به فقر و گرانى و خواست        

 و اعتراض به کار      ،افزایش دستمزد 
قراردادى و شرکتهاى پيمانى که               
عمال بازار کار را قبضه کرده اند و         
مثل هزارپا به جان کارگران افتاده           

 و تالش براى شرایط بهتر                     ،اند
استخدام و تامين امنيت شغلى دریچه      
هائى است که کارگران را در                      
شرکتها و موسسات بزرگ متحد               

کارگر .  ميکند و بميدان مى آورد            
قراردادى و غير قرادادى و                           
روزمزد و غيره را کنار هم قرار              
ميدهد و براى دخيل کردن و متکى           
شدن به توده کارگران معترض                  
راهى جز متکى شدن به سنت مجمع       

. شورائى وجود ندارد         –عمومى    
بدرجه اى که کارگران در این                     
چهارچوب و براى بهبود و رفاه                 
جلو مى آیند مکان اجتماعى آنها در         
جامعه سنگين تر ميشود و امکان               
طرح خود بعنوان یک راه حل را              

 . بيشتر پيدا ميکنند

 

در اول مه اما باید فضاى کارخانه            
را ترک و به جامعه در وسعت                    

دنيا دارد به ایران       .  جهانى اش آمد    
هم نگاه ميکند و همه در انتظار دور        
جدیدى از اعتراض و قيام مانند یقيه        

در اول مه       .  کشورهاى منطقه اند      

کارگران در همه جا عليه سرمایه        
دارى و سياستهایش سخن خواهند       

کارگران در ایران نيز              .  گفت
ميتواند گوشه اى از این تصویر            

جنبشى که از اعتراضات        .  باشند
کارگران در همه جاى جهان عليه       
سرمایه دارى دفاع ميکند و بر               
ضرروت راه حل کارگرى در              
مقابل راه حل دولتها و حکومتهاى      

. متفرقه سرمایه دارى تاکيد ميکند     
اول مه فرصتى است که با                        
شوریدن عليه سياستهاى ریاضت       
اقتصادى در عين حال پاسخ                    
خامنه اى مرتجع و سياست                      

 ،را داد "  جهاد اقتصادى "اسالمى  
عليه سياست حذف سوبسيدها و            

 و بر        ،گرانى و فقر فریاد زد              
ممکن بودن جامعه اى آزاد و                  

حرف .  برابر و مرفه تاکيد کرد          
من اینست که کارگران هميشه               

 ،مطالبه اى از کسى طرح نميکنند      
بلکه براى تحقق مطالباتشان به             

اما براى    .  نيروى خود ميجنگند      
اینکه این جنگ در حواشى                      
سياست گم و گور نشود و به                     
جنگى مهم و تعيين کننده و موثر           

 ،در صفبندیهاى جامعه تبدیل شود      
باید رهبران کارگرى براى طرح       
حرفهایشان خود را تا سطح رهبر       

و تنها   .  آزادى جامعه باال بکشند       
در چنين تصویرى از خود و باال          
بردن واقعى خود به این موقعيت          
است که افق پيروزى کارگرى              

 اميدها و چشمها به            ،باز ميشود  
سمت جنبش کمونيستى طبقه                  

 تشکل حزبى و     ،کارگر برميگردد 
سياسى و توده اى طبقه قوام                     

 و استقالل              ،بيشترى ميگيرد      
سياسى و فکرى و برنامه اى و              
تشکيالتى طبقه کارگر در مقابل           
کل اردوى بورژوازى تامين                  

 . *ميشود

 

 

تمام فالسفه تاکنون جهان را 
 حال آنکه ،تفسير کرده اند

!مسئله بر سر تغيير آنست  
کارل مارکس                       



٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 در پاسخ به این سوال اساسی                
. باید نگاهی به جامعه بياندازیم              

خرافات و تحليل های سياسی                  
یک .  ژورناليستی را کناری بزنيم     

: سوال ساده در مقابل خود بگذاریم     
"مردم چه ميخواهند؟     " خواست " 

دیگر "  پایه ای مردم چيست؟              
اکنون حتی جنبش هواداران                     
اصالح طلبان حکومتی، جنبش             
باصطالح سبز اسالمی نيز اذعان       
می کند که مردم رژیم اسالمی را          

وقایع دو سال اخير،         .  نميخواهند
سرکوب خشن رژیم اسالمی و               
رویدادهای تاریخی در منطقه،              
حتی کودن ترین عنصر این جنبش      
و مردرند ترین طرفدار رژیم                 
اسالمی زیر بيرق سبز را نيز                 
وادار کرده است که به ضرورت          

. اذعان کند      "  ساختار شکنی      "
واقعيتی که ما سالها است بر آن              

"پای می کوبيم       مردم از رژیم       : 
اسالمی منزجرند؛ دارند آنرا دفع         
می کنند و در کمين آن نشسته                   

 ".اند

 

رژیم اسالمی آن چيزی است که            
فقر، سرکوب،  .  مردم نمی خواهند   

اختناق، خرافه، تبعيض، فساد و            
بی عدالتی آن پدیده هایی است که          
مردم نمی خواهند و در حال                      

. مبارزه برای امحای آن هستند              
مردم چه می خواهند؟ آنرا می                 

: توان در سه کلمه خالصه کرد              
." آزادی، برابری، رفاه همگانی      "

هيچ .  این کامال روشن است                
جریانی با این خواست مخالفت              
نمی کند؛ در شکل فرمال و علنی          

زیرا مخالفت با    .  مخالفت نمی کند   
این خواست های پایه ای و انسانی        

مخالفت با این     .  کار آسانی نيست    
خواست ها بشکل علنی بمعنای              

اما سوال   .  خودکشی سياسی است    
چه جریانی و چه                 :  اینجاست

نظامی می تواند این خواست های        
پایه ای مردم را تامين و تضمين            
کند؟ بحث دموکراسی و                               
سوسياليسم در همين متن و راستا          

 .مطرح می شود

 

 دموکراسی يا سوسياليسم؟: آينده ايران
 مردم چه می خواهند؟ پاسخ جنبش های مختلف کدام است؟

 

 آذر ماجدی

در جامعه ایران سه جنبش                 
سياسی وجود    -اصلی اجتماعی 

اسالمی،   –جنبش ملی       .  دارد
ناسيوناليسم پرو غرب و                     

هر یک از     .  کمونيسم کارگری  
این جنبش ها چه می خواهند و         
برای چه نظام و مناسباتی                   

 مبارزه می کنند؟

 

 اسالمی  –جنبش ملی 

اسالمی یک       –جنبش ملی          
راست آنرا   .  طيف وسيع است    

گرایش اصالح طلب حکومتی       
 –کروبی    -به رهبری موسوی   

خاتمی تشکيل می دهند؛ کسانی     
که زمانی در حکومت شریک        
بودند، در ميان پایه گذاران و           
رهبری اوليه آن قرار داشتند            
که در پاکسازی های مکرر              

. درون رژیم بيرون افتاده اند           
اینها در پی یک ذره اصالح              

اینها یک  .  در رژیم اسالمی اند    
رژیم اسالمی بزک شده می              
خواهند تا شعله های انقالب               

تا به خيال     .  مردم را سد کنند       
خود مردم را بخانه ها                            

بعالوه، بتوانند        .  بازگردانند
دوباره در قدرت و بچاپ بچاپ     

در آرزوی     .  آن سهيم شوند        
شان "  امام"بازگشت بدوران       

می سوزند، بازگشت بدوران           
این گرایش    .  طالیی قدرتشان   

کامال موضوعيت خود را از            
نه مردم به       .  دست داده است      

آنها اعتنایی می کنند و نه رژیم       
اینها .  به آنها وقعی می گذارد         

سپری شده  .  متعلق به گذشته اند   
باید در انتظار روز                  .  اند

محاکمه شان بجرم جنایت عليه       
 .بشریت روز شماری کنند

 

گرایش های چپ تر این جنبش        
را جریاناتی مثل حزب توده و         
سازمان اکثریت تشکيل می              

اینها اکنون ظاهرا               .  دهند
سرشان برای صدمين بار به            

٢٠٠شماره   

سنگ خورده است و دیگر شيرفهم          
شده اند که این مردم بجان آمده را               
نمی توان به اصالحات دلخوش                 

باالجبار فهميده اند که مردم به       .  کرد
هيچ قيمتی به این رژیم رضایت                 

لذا مجبور شده اند               .  نمی دهند    
ضروری "  ساختار شکنی  "بگویند،   

اینها نيز تا آن زمان              .  شده است   
موضوعيت دارند که رژیم اسالمی        

. بر اریکه قدرت تکيه داده است                
بدون رژیم اسالمی، جریانات                     
هوادار آن، خواهان اصالح آن، نيز        

  .محلی از اعراب نخواهند داشت

 

نيروهاى چپ تر این جنبش، بخشی        
از جریانات چپ سنتی، از قبيل                  
سازمان راه کارگر و غيره، که                   
باالخره به سرنگونی رضایت داده          
اند، بخش کوچکی از این جنبش را          

حداکثر خواست    .  تشکيل می دهند      
آنها رفرم هایی ناچيز است که در              

خالصه "  دموکراسی و حقوق بشر    "
در پایين به این دو مقوله         .  می شود 

همه خواهان لغو     .  خواهيم پرداخت  
اند، اما حجاب را     "  حجاب اجباری "

برخاسته از درون توده ها و                          
. فرهنگ توده ها قلمداد می کنند                 

زنان "  مشغله و مساله     "حجاب را      
. کارگر و زحمتکش نمی شناسند              

مذهب را متعلق به توده ها می دانند         
نقد مذهب را    ."  خدشه ناپذیر "و لذا    

. می دانند  "  توهين به عقاید مردم       "
چه چيزی تعلق این جریانات متنوع        

اسالمی نشان     –را به جنبش ملی           
می دهد؟ به آنها خوب نگاه کنيد،                
بقول منصور حکمت، عيدهایشان           
یکی است، شعرایشان یکی است،            
عزاداری شان یکی است؛ در  یک           
کالم درد و خوشی شان مشترک                

  .است

 

 جنبش ناسيوناليسم پرو غرب

این جنبش در اساس خواهان احيای         
رژیم سابق است، حال با تاج یا بی            

اینها در مجموع ضد رژیم               .  تاج
هر چند که زمانی که          .  اسالمی اند  

احتمال انقالب کارگری و                         
سرنگونی سرمایه داری زیاد می        
شود، به راحتی از این خواست              
جنبش شان صرفنظر می کنند و           
رسما و علنا اعالم می کنند که                

!" حفظ نظام یک گزینه است              "
چرا که اینها از انقالب کارگری           
بيش از رژیم اسالمی منزجر اند          

در مقابل   .  و از آن ترس دارند           
خطر انقالب کارگری با دشمنان          
دیروزشان دست آشتی و برادری        

 .می دهند

 

این جنبش خواهان ایجاد یک نظام      
سرمایه داری بازار آزاد کامال              

. انتگره شده در بازار جهانی است     
 –اینها از نظر سياسی                                  

. ایدئولوژیک پرو غرب اند                    
 –درست است که جنبش ملی                  

اسالمی هم خواهان ابقای نظام              
سرمایه داری است، اما در                       
شرایط حاضر این دو جنبش با               

 -یکدیگر از نظر سياسی                           
در .  ایدئولوژیک اختالف دارند       

فردای سرنگونی رژیم اسالمی با       
هم عليه کمونيسم و انقالب                        

 .کارگری وحدت می کنند

 

 جنبش کمونيسم کارگری

جنبش کمونيسم کارگری خواست       
های پایه ای اکثریت مردم،                      
کارگران و مردم محروم و                       

از .  زحمتکش را نمایندگی می کند    
جنبش کمونيسم کارگری منظورم،    
حزب اتحاد کمونيسم کارگری               

حزب اتحاد کمونيسم             .  نيست
کارگری نوک کوه یخ این جنبش          
است، بخش تحزب یافته این                    

جنبش کمونيسم       .  جنبش است      
کارگری چه حزب ما وجود داشته      
باشد، چه نداشته باشد، در جامعه         

. بطور روزمره بازتوليد می شود      
زیرا جامعه سرمایه داری است و       

مناسبات 
١٠صفحه   
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سرمایه داری هر روز آنتی تز               
 .خود را نيز بوجود می آورد

 

کارگری که استثمار نمی خواهد،         
کار مزدی نمی خواهد، سرمایه             
داری را نمی خواهد، ضد سرمایه       
داری است، به جنبش کمونيسم               

کارگر ضد   .  کارگرى تعلق دارد     
سرمایه داری، ضد مالکيت                      
خصوصی و ضد کار مزدی،                 

خواهان .  خواهان سوسياليسم است   
ایجاد نظامی است که مناسبات               
استثمارگرانه سرمایه داری را              

جنبش کمونيسم      .  نفی می کند          
کارگری به این خواست کارگران        

این یک جنبش وسيع       .  تعلق دارد  
ضد تبعيض، ضد فقر، ضد                       
استثمار، ضد اختناق و سرکوب و       

  .آزادیخواه و برابری طلب است

 

بعالوه، تمام انسان های آزادیخواه       
و برابری طلب جامعه، بخش                  
رادیکال و ماکزیماليست جنبش             
حقوق زن، ضد فقر، خالصی                 
فرهنگی می توانند به این جنبش            
متعلق باشند؛ زیرا خواستشان را          
فقط و فقط کمونيسم کارگری می           

تنها پاسخ واقعی   .  تواند متحقق کند  
مردم ایران، تنها جنبشی که می             
تواند آزادی، برابری و رفاه                     
همگانی را تامين و تضمين کند،            

 .کمونيسم کارگری است

 

 چرا دموکراسی پاسخگو نيست؟

دموکراسی سيستم سياسی و                     
. روبنایی نظام سرمایه داری است      

هر محتوایی هر چند رادیکال هم          
در این دموکراسی بریزید، باز               
نظام سياسی منتاظر بر نظام                    

قطعا تعابير و   .  سرمایه داری است  
تفاسير متفاوتی از دموکراسی                
وجود دارد، دموکراسی ليبرال،            
دموکراسی خلقی، دموکراسی               

اما .  پارلمانی یا وکالتی،  و غيره         
این تعابير و تفاسير متفاوت در               

 

 دموکراسی يا سوسياليسم؟: آينده ايران
 ...مردم چه می خواهند؟ پاسخ جنبش های مختلف کدام است؟ 

ماهيت پایه ای دموکراسی که          
نظام سياسی متناظر بر نظام            
سرمایه داری است تغييری               

 .نمی دهد

 

تبيين طبقاتی    ...  دموکراسی    "
 –خاص و یک درک تاریخی          

مشخص از مفهوم وسيع تر               
دموکراسی مقوله   .  آزادی است  

ای است که بخش معينی از                
جامعه بشری در بخش معينی          
از تاریخ از مجرای آن مفهوم          
وسيع تر آزادی را تجسم کرده         

دموکراسی نه بعنوان    . ...  است
یک لغت در این یا آن رساله              
قدیم بلکه بعنوان واقعيتی که             
مردمان جامعه معاصر با آن            
مواجه شده اند، محصول                     

. عروج سرمایه داری است              
دموکراسی نگرش بورژوا به         

(امر آزادی است         منصور ." 
تعابير و  : "حکمت، دموکراسی 

، مجموعه آثار، جلد        "واقعيات
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منصور حکمت نيز قابل                      
 ).دسترسی است

 

بيایيم به پيشرفته ترین جوامع          
سرمایه داری تحت دموکراسی      
نگاهی بياندازیم تا دریابيم آیا            
این نظام قادر است خواست              
های مردم، عنی آزادی،                      
برابری و رفاه را تامين کند؟            

بویژه اکنون  .  به اروپا نگاه کنيد   
که در بحران دست و پا می                
زند، فقر و فالکتی که گریبان           
ميليون ها نفر را در همين مهد         
دموکراسی و سرمایه داری              
پيشرفته گرفته است، قلب                   

. انسان را به درد می آورد                 
همين دو روز پيش در در                    
اخبار گزارش می دادند که از          

 بچه ای که در لندن                  4هر    
زندگی می کند یکی در فقر                
مطلق است؛ و ما داریم راجع           
به لندن، این قلب سرمایه مالی،      
شهری که سرمایه داران                     

٢٠٠شماره   

جهانی برای خریدن خانه در آن                 
دست و پا می شکنند، صحبت می             

و .  کنيم، نه آنکارا، نه شانگهای              
عليرغم هر تعبير و تفسيری از                   
دموکراسی داشته باشيد، انگلستان           
را همه بعنوان یک کشور با                          

 .حکومت دموکراسی قبول دارند

 

در همين مهد دموکراسی، و اوج               
پيشرفتگی تکنولوژیک،                                 
انفورماتيک و صنعت، فقر و                       
فالکتی وسيع گریبان مردم را گرفته       

بيکاری گسترده است؛ ارزش     .  است
واقعی دستمزدها کاهش یافته است؛        
بی خانمانی روز به روز وسيع تر            

آنگاه در نظر بگيرید که         .  می شود  
سرمایه داری ایران هر چه هم                    
پيشرفت و رشد کند، مثل آلمان و               
فرانسه نمی شود، حداکثر مثل ترکيه      

در نتيجه دموکراسی حاکم     .  می شود 
بر آنهم حداکثر مانند دموکراسی                

با این صورت آیا     .  ترکيه خواهد بود  
می توان مدعی شد که دموکراسی            
خواستهای مردم یعنی آزادی،                     
برابری و رفاه را تامين می کند؟                
چنين ادعایی یک ادعای پوچ و                  

 .مسخره است

 

اما بيایيم به دموکراسی در عمل و             
باز راه    .  واقعيت نگاهی بياندازیم       

به نيجریه نمی رویم    .  دور نمی رویم  
که بدنبال انتخابات به جان مردم می        

به .  افتند و از دم تيغ می گذرانندشان      
همان اروپا، مهد دموکراسی در                 

آیا حتی ادعای         .  عمل نگاه کنيم        
دموکراسی، یعنی رای و حرف                 
اکثریت مردم در عمل پياده می                   

  .شود؟ خير

 

دموکراسی نيابتی یا وکالتی شکل             
حاکم و پذیرفته شده دموکراسی                  

در اروپا نگرانی تقلب در              .  است
دموکراسی .  آراء نيز وجود ندارد         

در اروپا، آرزوی دیرینه دموکراسی     
خواهان درون گرایش چپ جنبش            

اسالمی و ناسيوناليسم پرو          –ملی   

الاقل هر زمان که         .  غرب است  
وعده دموکراسی را به مردم می          
دهند به این خطه از جهان بعنوان         
الگوی دموکراسی و جامعه                     

در .  ارجاع می شود     "  سعادتمند"
همين مهد دموکراسی هر روزه            
خواست اکثریت مردم را زیر پا           

 سال یکبار   5 -4مردم . می گذارند 
پای صندوق می روند از ميان                
چند حزب نمایندگانی را انتخاب           

 سال آینده     5-4می کنند تا برای          
  .برایشان تصميم بگيرند

 

این نمایندگان بطور روزمره                  
حقوق مدنی، اجتماعی و رفاهی           
مردم را به اسم  دموکراسی می             
زنند و به احدی نيز پاسخگو                    

دولت انگلستان که سال          .  نيستند
پيش با رای اکثریت بقدرت رسيد،    
تصویب کرده است که تمام حقوق       

. رفاه اجتماعی را حذف کند                    
تظاهرات و اعتراضات وسيع               
مردم و اتحادیه های کارگری هم          
هيچ تاثيری بر تصميم آن نداشته          

از یک طرف بانک های           .  است
ورشکسته را دولتی کرده اند،                
کلی از جيب و سفره خالی مردم            
به سرمایه داران سوبسيد داده اند         
و حاال به اسم بدهی کل مردم و               

دارند سفره خالی کارگر و     "  ملت"
. زحمتکش را خالی تر می کنند            

توجيه این احجافات، این بيحقوقی       
  .و فقر چيست؟ دموکراسی

 

دولت آموزش عالی را در                         
انگلستان پس از چند دهه                            
خصوصی کرد و به  اعتراضات         
وسيع و رادیکال دانشجویی و                

آموزش .  مردم هم وقعی نگذاشت     
دولتی و رایگان در تمام سطوح            
یکی از دستاوردهای مهم جنبش          

. کارگری و سوسياليستی بود                 
یکشبه این دستاورد را در سطل            

توجيه آن چيست؟     .  آشغال ریختند 
  .دموکراسی

 

در یونان فقر و فالکتی غير قابل           
تحمل را به اکثریت مردم تحميل           

هر روز بخشی از             .  کرده اند    
جامعه به خيابان ها می آید و                    
اعالم می کند که دیگر قدرت                  

چه اتفاق می افتد؟        .  تحمل ندارد  
دولت منتخب دموکراسی اعالم            

می کند که          
١١صفحه   
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بخوان (برای نجات جامعه                       
باید مردم فداکاری    )  سرمایه داری 

  .کنند و صبر نشان دهند

 

در فرانسه یک جنبش ميليونی                
اجتماعی عليه فقر به رهبری                  

. کارگری شکل می گيرد                            
تظاهرات ميليونی در فرانسه عليه      
افزایش سن بازنشستگی شکل می       

طبق آمارها و سونداژ               .  گيرد
 70رسانه های بورژوایی حدود           

درصد مردم مخالف افزایش سن           
بازنشستگی و موافق جنبش                     

نتيجه این جدال     .  اعتراضی بودند  
طبقاتی چه شد؟ سارکوزی رئيس        
جمهور که طبق سونداژهای                    
مختلف بورژوایی اکنون فقط                  
حمایت کمتر از یک چهارم مردم         

 درصد مردم را                      22یعنی        
داراست، قانون را به تصویب                

زمانی هم که اعتراض می      .  رساند
کنی و می گویی مگر دموکراسی         
رای اکثریت مردم نيست؟ پاسخ            
می دهند که دموکراسی بمعنای              

یک .  رفراندوم هر روزه که نيست     
روز ميروی پای صندوق رای می      
دهی و باید چند سال به پای آن                  

 .بسوزی و بسازی

  

 زمانی که قطب         2003در سال      
تروریسم دولتی برای حمله به                
عراق تدارک می دید، بيس از دو          
ميليون نفر فقط در لندن عليه                    
جنگ تظاهرات کردند، در                       
شهرهای بزرگ و کوچک آمریکا      
ميليون ها نفر به اعتراض بلند                
شدند، اما دولت های دموکراسی           

. به این اعتراضات وقعی نگذاشتند    
دروغ های بزرگی را سر هم                   
کردند و حمله به عراق را توجيه           

یکی از توجيهات بردن           .  کردند
باید !  دموکراسی به عراق بود            

توجه داشت که همواره بخش                   
فعال، اقليت یک جنبش را تشکيل         

بغير از شرایط انقالبی،      .  می دهد 
معموال هر جنبشی یک اکثریت             

. خاموش و یک اقليت فعال دارد           
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لذا این ميليون ها نفری که                   
مخالفت خود را با تظاهرات             
خيابانی نشان دادند، اقليتی از          

. جنبش وسيع ضد جنگ بودند        
عليرغم مخالفت اکثریت مردم،     
دولت های دموکراسی آمریکا        
و انگلستان و شرکاء عراق را         

یک .  با خاک یکسان کردند           
دیکتاتوری خونين را سرنگون      
کردند، اما بهمراه آن عراق را        
به یک گورستان بزرگ بدل             

می گویند در بغداد              .  کردند
دیگر فضای سبزی باقی                     
نمانده، تمام پارک ها به                        

اینهم .  گورستان تبدیل شده است   
هدیه دموکراسی دولت های              
دموکراسی غربی به مردم                 

 !عراق

 

سرمایه داری در دوران                      
شکوفایی در همين کشورها              
نميتواند تبعيض را از بين ببرد       

. و رفاه را برای همه تامين کند       
در شرایط بحران ادواری که           

و ما    .  دیگر جای خود دارد          
داریم راجع به پيشرفته ترین            
بخش سرمایه داری و                            

. دموکراسی صحبت می کنيم          
آنوقت این طرفداران                             
دموکراسی مدعی می شوند که       
در ایران با آوردن سيستم                    
دموکراسی مردم خوشبخت و         

به این ادعا فقط     .  آزاد می شوند  
  .می توان پوزخند زد

 

هر ميزان هم امروز قول                    
بدهند، قسم بخورند و سند                    
امضا کنند، بمحض اینکه به             
قدرت برسند، در عمل می بينيم    
که احترامشان به آزادی چقدر         

وجود و ميزان    .  ناموجود است 
دموکراسی رابطه مستقيمی با         

. اندازه کيسه پولشان دارد                  
بگذار کارگران شورا درست          
کنند و برای حقشان اعتصاب          
کنند؛ آنوقت بنام دموکراسی و         
منافع ملت می زنند، می کشند          
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دوباره ساواک  .  و سرکوب می کنند    
دستگاه .  و ساواما را راه می اندازد        

های شکنجه را روغن کاری می               
بقول منصور حکمت احترام         .  کنند

بورژوازی به آزادی باندازه کيف            
سودش که کم شود،          .  پولش است   

همان دموکراسی نيم بند را هم می            
  .زند و سرکوب می کند

 

 دموکراسی عوامفريبی بورژوازی

مردم به خيابان ها می        .  جالب است 
ریزند و شعار آزادی می دهند، بر            
روی پالکارد های شان به چند زبان        

درایران .  زنده دنيا می نویسند آزادی    
و کشورهای خاورميانه و آفریقای           
شمالی که یکی پس از دیگری عليه          
رژیم و نظم حاضر به اعتراض بلند        
شده اند، مردم با صدای رسا فریاد            

آزادی؛ آنگاه رسانه های       :  می زنند  
بين المللی، ایدئولوگ ها و                              
سخنگوهای بورژوازی می گویند           

با .  مردم دموکراسی می خواهند           
هدف معينی خواست آزادی را به              

می .  دموکراسی تغيير می دهند             
خواهند توقع مردم را کاهش دهند؛           
خواست مردم را تغيير دهند؛ مردم          
را مجبور کنند که به یک سيستم                 

. انتخابات پارلمانی رضایت دهند            
 .این یک نقشه حساب شده است

 

مردم خواهان رفع تبعيض و بی                 
عدالتی می شوند؛ خواهان برابری و    
رفاه؛ همين ایدئولوگ ها و                             
سخنگوهای بورژوازی بيانيه حقوق     

. بشر  را در مقابلشان می گذارند               
اینقدر از طریق رسانه ها تکرار               
می کنند تا بعنوان یک خواست                    

اما در     .  مردم آنرا جا بياندازند             
واقعيت امر خواست مردم بسيار از        

بيانيه حقوق بشر        .  این فراتراست   

ضامن برابری و رفاه مردم                     
یک بند مقدس دارد که              .  نيست

حتی همان خواست های ناکامل را   
برسميت .  هم کامال فرمال می کند     

شناخته شدن حق مالکيت                           
خصوصی بعنوان یکی از                        
خواست های پایه ای این بيانيه در       
تناقض با بسياری از خواست های      

مالکيت .  دیگر آن قرار می گيرد        
خصوص یعنی نفی برابری، نقی        
رفاه؛ یعنی تبعيض و بی عدالتی؛         

  .یعنی سرکوب و اختناق

 

آزادی، برابری، رفاه، نفی                      
 مالکيت خصوصی

آزادی، برابری و رفاه مفاهيمی            
. روشن و قابل توضيح و درک اند      

این مفاهيم برابر با دموکراسی و          
دستيابی به     .  حقوق بشر نيست        

آزادی، برابری و رفاه مستلزم              
سرنگونی سرمایه داری، لغو                
مالکيت خصوصی و کار مزدی          

یک نظام سوسياليستی و          .  است
فقط یک نظام سوسياليستی می              
تواند آزادی، برابری و رفاه                    

. همگان را تامين و تضمين کند             
برای دستيابی به این خواست ها           
باید رژیم اسالمی را به شيوه ای           

باید رژیم   .  انقالبی سرنگون کنيم    
اسالمی و نظام سرمایه داری هر         

باید یک    .  دو را به زیر کشيم             
. انقالب کارگری سازمان دهيم            

این امری است که حزب اتحاد               
کمونيسم کارگری برای آن                      

برنامه ما روشن    .  مبارزه می کند   
هدف ما بر همگان روشن         .  است
کارگران سوسياليست و          .  است

تمام انسان های آزادیخواه و                     
برابری طلب باید به حزب ما                  
بپيوندند و این حزب انقالبی،                  
آزادیخواه و برابری طلب را                   
برای سازماندهی انقالب کارگری     

 . *تقویت کنند

 
این متن بر اساس سخنرانى آذر             *  

 آوریل گفت و       ٢٣ماجدى در جلسه       
شنود رهبرى حزب در آلمان تهيه و          

 . تنظيم شده است

 

! رفاه، برابرى،آزادى  



١٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 آوریل بدعوت        23روز شنبه          
تشکيالت آلمان حزب اتحاد                      
کمونيسم کارگری، یک جلسه گفت     
و شنود با رهبری حزب تحت                  

دموکراسی یا   :  عنوان آینده ایران    
رفقا .  سوسياليسم برگزار شد            

نسرین رمضانعلی و آذر ماجدی           
اعضای دفتر سياسی حزب در این      

 .جلسه شرکت داشتند

 

ابتدا نسرین رمضانعلی به شرکت       
کنندگان در جلسه، چه آنهایی که            
در محل حضور داشتند و چه                   
آنهایی که از طریق شبکه پالتاک          
در جلسه شرکت داشتند، خوش              

پس از آن حزب اتحاد         .  آمد گفت  
کمونيسم کارگری و اهداف آنرا به       

سپس آذر    .  حضار معرفی کرد       
ماجدی یک سخنرانی با تم جلسه           

وی گفت که خيلی             .  ارائه داد    
روشن و ساده می توان خواست             
های واقعی و پایه ای مردم را                  

سرنگونی جمهوری     :  بازشناخت
اسالمی و دستيابی به آزادی،                   

وی سپس در        .  برابری و رفاه       
تحليل جامعه ایران اعالم کرد که          

 

 جلسه گفت و شنود رهبری حزب 
 در کلن، آلمان

 !بحثی داغ در مورد دموکراسی، ناسيوناليسم و سوسياليسم

سه جنبش اصلی اجتماعی در          
 –ملی     :  جامعه وجود دارد         

اسالمی، ناسيوناليسم پرو غرب    
 .و کمونيسم کارگری

 

آذر ماجدی جایگاه و خواست           
های اصلی هر یک از این سه          

گفت که    .  جنبش را برشمرد       
دموکراسی روبنای سياسی               
متناظر بر نظام سرمایه داری         
است و لذا نمی تواند پاسخگوی      

. خواست های واقعی مردم باشد    
طی سخنرانی آذر ماجدی به             
مثال ها و نمونه های بسياری           
از کشورهای غربی اشاره                

وی همچنين در مورد            .  کرد
جنبش های اعتراضی در                   
خاورميانه و آفریقای شمالی             

آذر .  صحبت کوتاهی کرد           
ماجدی طی سخنان خود تمام            
آزادیخواهان و برابری طلبان         
را به پيوستن به حزب اتحاد              
 .کمونيسم کارگری دعوت کرد

 

سپس در بخش پرسش و پاسخ         

٢٠٠شماره   

مباحث بسيار داغی در مورد                       
ناسيوناليسم، دموکراسی و                            

در مورد       .  سوسياليسم درگرفت      
جوامعی که تحت عنوان سوسياليسم       

. معروف شده بودند نيز صحبت شد        
جلسه حدود سه ساعت بطول                        

حاضرین در جلسه و در           .  انجاميد
پالتاک فعاالنه در بحث شرکت                   

بحث داغی پس از پایان              .  داشتند
جلسه ميان رهبری و کادرهای                   
حزب با برخی از شرکت کنندگان و        
همچنين در شبکه پالتاک پيرامون            

 .مباحث ارائه شده ادامه یافت

 

تعدادی از نشریات حزب، برای                
یک دنيای بهتر ميان شرکت                         
کنندگان توزیع شد و یکی از حضار        

. خواهان عضویت در حزب شد                
نسرین رمضانعلی با ارائه دسته                

گلی پيوستن این رفيق را به حزب        
 .به او تبریک گفت

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری               
بزودی در شهرهای دیگری هم            
جلسات گفت و شنود را ادامه                  

 .خواهد داد

 

 مرگ بر جمهوری اسالمی

 آزادی، برابری، حکومت کارگری

 زنده باد جمهوری سوسياليستی

 

 -حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 واحد آلمان
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در آستانه روز کارگر تاريخ محاکمه اعضای سنديکا 
 مشخص شد

 

 در دادسرای شهریار و دادگاه آقایان         ١٣٩٠ اردیبهشت   ٢١دادگاه آقای غالمرضا غالمحسينی در تاریخ         
 در دادسرای    ١٣٩٠ اردیبهشت    ٣١ مرتضی کمساری و علی نظری در روز               ،غالمرضا غالمحسينی 

 کارکنان دولت برگزار می شود
 

 در زندان به    ١٣٨٩ خرداد   ٢٢همچنين دادگاه آقای رضا شهابی عضو هيئت مدیره سندیکا که از تاریخ                
 . برگزار می شود١٣٩٠ خرداد ۴سر می برد در تاریخ 

 

 سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

 ١٣٩٠اردیبهشت 
 

 به نقل از سايت سنديکاى واحد

 

کارگر 
 ،زندانى
زندانى 

سياسى آزاد 
!بايد گردد  



١٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 اول ماه مه روز همبستگى                     
جهانى کارگران و روز برجسته           
شدن نقش و موقعيت کارگر                      
بعنوان یک انسان در جامعه و                
تالش براى تغيير و رفع نابرابریها   
و تبعيض هاى ناشى از این نظام            

در اینروز بار دیگر اميد به       .  است
تغيير و ممکن بودن یک زندگی            
بهتر در صفوف طبقه کارگر                   

در .  جهانى خود را نشان ميدهد           
اینروز کارگران تالش ميکنند                
صفوف ميليونی خود را بيرون              
بياورند و با تسخير خيابانها نوید           
یک دنياى بهتر و زنده بودن                     

 . آرمان کارگرى را اعالم کنند

  

زنان بخشى از توده وسيع طبقه              
کارگر و بدرجات مختلف جزو              
بخش محرومتر طبقه کارگر در            

همان قانون و    .  هر کشورى هستند   
نظم طبقاتى نابرابر و تبعيض گر          
سرمایه دارى در بازار کار و                  
خانواده و مناسبات اجتماعى                    

بورژوازى تالش    .  حضور دارد   
ميکند بنا به نيازهاى بازار و                    

 کارگران را بر اساس               ،سرمایه
 ،هویتهاى کاذب تقسيم بندى کند            

 از   ،شغلها را زنانه و مردانه کند          
ایجاد شکافها در درون طبقه سود         
جوید و نهایتا نيروى کار را با                 

اگر .  هزینه کمترى خریدارى کند      
 زنان را     ،نياز سرمایه ایجاب کند      

به وسعت به بازار کار با                             
دستمزدهاى پائين مى آورند و اگر       
وضع اقتصادى خراب شود اول            

ستم بر  .  زنان را به خانه ميفرستند     
زنان در جامعه سرمایه داری                 

زنان هم    .  ستمی مضاعف است       
بعنوان کارگر و هم بعنوان جنس          
فرودست در جامعه مردساالر و           
تبعيض گر تحت ستم قرار                         

از شرایط نابرابر زنان        .  ميگيرند
در محيطهای کار و حقوق پائين            
تر در مقابل کار مشابه تا                             
مشکالت ورود به بازار کار به              
دليل اخالقيات و قوانين و سنت               

 ،های مردساالرانه از طرف دیگر     
موانعى است که زن بعنوان                      

 

 زنان در بازار کارموقعيت 
 

 

 پروين کابلى

کارگر را حتى در موقعيت                
بدترى نسبت به بقيه هم طبقه            

 . اى هایشان قرار ميدهد

 

این دو مانع یعنی دستمزدهای         
پائين و ناعادالنه و سنت ها و           
فرهنگ حاکم مردساالرانه               
پدیده ای است که در اغلب                  

تالش .  کشورها شاهد آن هستيم    
برای تغيير این وضعيت رابطه     
مستقيم با نيروهای پيشرو                   
جامعه و پيشروی جنبش                      

هر جا که     .  برابری طلب دارد    
جنبش های قدرتمندی که برای       
بهتر شدن وضعيت زنان وجود      
داشته اند، توانسته اند                             
رفرمهایی را برای تغيير این           
وضعيت به دولتهای حاکم                  

بسياری از این        .  تحميل کنند   
رفرمها تاثيرات خود را داشته        
و توانسته اند تغييرات مهمی            
در زندگی زنان در رابطه با             
قرارداد کار و تسهيل ورود               
زنان به بازار کار و یا قوانين           

 .خانواده داشته باشد

  

یکی از ویژگيهای جامعه                    
مردانه   -سرمایه داری زنانه         

این تقسيم     .  کردن کار است        
بندی جنسى در بازار در ایران       

در .  دارای ویژگيهای خود است   
جمهوری اسالمی که مبتنى بر        

 بسيار     ،آپارتاید جنسى است         
هدفمند و با استفاده از قانون و          

 بسياری از کارها               ،"شرع"
. برای زنان ممنوع است                     

آپارتاید جنسی بعنوان یک نظام     
ضد زن عمل ميکند و عمال               
مانع ورود زنان به بسياری از        
محلهای کار و قلمروهاى                    

این قوانين     .  اجتماعى ميشود    
ضد زن حکومتى و فرهنگ             
ضد زن حاکم که هر روز در            

 یک منشا نرخ            ،بوق ميشود   
بيکارى باالتر زنان در جامعه        

عدم وجود مراکز               .  است
نگهداری فرزندان، مرخصی         

٢٠٠شماره   
زایمان، دستمزدهای کم، فشار                   
اخالقيات عقب مانده و مردساالرانه       

 موانعی است    ،در خانواده و جامعه     
که زنان کارگر در بخشهاى مختلف        

در .  با آن بطور روزمره درگيرند          
کارگاه های کوچک و یا مناطق                  
روستایی، کوره پزخانه ها،                          

 و   ،کارگاههای قاليبافی، رستورانها    
بخش کشاورزی شرایط کار اسفناک     

 . تر است

 

در این بخشها کار کودکان و زنان با        
گستردگی بسياری مورد استفاده               

بسياری از آنها  بدليل      .  قرار ميگيرد 
شرایط کار سخت، عدم بهداشت،              
طوالنی بودن ساعات کار و تغذیه            

  دچار   ،ناکافی، عدم امنيت محل کار    
ناراحتی های جسمی و روحی                    
ميشوند که در طول عمر کوتاهشان        

وضعيت بيمه    .  همراه آنها ميماند       
زنان و کودکان در کارگاه های                   

اگر این      .  کوچک نامعلوم است          
کارگاهها خانوادگی باشند کار زنان        
و کودکان به عنوان کمک و یا کار            
در خانه و یا کمک به همسر و پدر             

در نتيجه   .  و یا فاميل تلقی ميشود           
مسئله دستمزد و یا بيمه و مصونيت         
شغلی در این بخشها یا وجود ندارد           

در .  و یا بسيار غيرعاالدنه ميباشد         
رابطه با  شرایط کار مثل ساعتهای         
طوالنی و غير منظم و یا عدم                       
تعطيالت عمال هيچگونه کنترل                

اینگونه مراکز کار        .  وجود ندارد   
تحت هيچ پوشش آمارى و مثال                   
ميزان سوانح ناشى از ناامنى محيط        

در .  کار و غيره قرار ندارند                    
مواردى مثل قاليبافيها رسما برده              

همينطور بسياری  .  دارى حاکم است   
از مشاغل مانند معلمی و پرستاری         
و فعاليتهاى مشابه را زنان اشغال             
نموده اند و ميانگين دستمزد هم در           
آنها بشدت پائين بوده و همين پائين           
بودن دستمزدها عمال مردان را                 
برای کار در این بخش ها  دچار                 

 .  تردید مينماید

 

زنان خانه دار بزرگترین گروه                 
را تشکيل      "  بيکاران"اجتماعی      

"ميدهند که بيشترین     "  بيکارانی. 
زمان کار و ارائه خدمات را در                  

البته .  ساعت طوالنى بعهده دارند         
 ،زنان شاغل در جامعه مردساالر           

 نيز بعد از      ،اگر نه تماما اما اساسا       
کار باید وظایف خانه دارى را عهده       

زنان در ایران هنوز           .  دار شوند   

مسئوليت امور خانه را بعهده                 
دارند و موظف به  پيشبرد و یا                
ارائه خدماتی مانند نظافت،                     
آشپزی، و نگهداری فرزندان                 

زنانی که در خانه دچار           .  هستند
آسيب و بيمارى ميشوند اگر                    
شخصا دارای بيمه ای نباشند و یا         
اگر مشمول بيمه همسر قرار                  

 در هنگام صدمه دیدن و          ،نگيرند
بيمار شدن از هيچگونه حق و                

در واقع   .  بيمه برخوردار نيستند     
کار خانگى هزینه اى را براى                

همان .  سرمایه دار برميگرداند        
هزینه اى که باید به بازتوليد                    

در .  کارگر اختصاص یابد               
چهارچوب سرمایه دارى کار زن       
در خانه تامين کننده مجانى                       
بخشهائى از هزینه کارفرماها و           
 . دولت براى بازتوليد کارگر است

 

بيکارى، گسترش  فقر و گرسنگی      
در سه دهه اخير راه را برای                   
رشد تن فروشی بعنوان یک حرفه      

زنان تن فروش     .  باز نموده است    
که عمدتا از خانواده های                           
کارگران و محرومان هستند از             
تن فروشی بعنوان یک اجبار                  
براى تامين مخارج خود و                        

فروش .  خانواده استفاده ميکنند        
سکس در بازارهای کشورهای            
همسایه ایران یکی از مهمترین             

. منابع درآمد این زنان است                     
بسياری از این زنان و دختران              
جوان که در دام باندهای قاچاق              
می افتند بعنوان بردگان سکس از        

فروشندگان .  آنها استفاده ميشود       
سکس بدليل قوانين مذهبی حاکم           
بر ایران دارای هيچگونه حقوقی        
نيستند و جامعه عمال این گروه را        
که به چند ميليون ميرسد به                       

 . فراموشی سپرده است

 

تحقير و آزار جنسی، ازدواج های      
زود رس،          

١۴صفحه   



١۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

عدم دسترسی به آموزش، تجاوز         
جنسی با چاشنی قوانين اسالمی و        
در یک کالم عدم امنيت اجتماعی         
و اقتصادی چه در خانه پدری و             
چه در هنگام ازدواج عمال                         
موقعيت فرودست و تبعيض آميز         

فرار .  به زنان تحميل نموده است        
وسيع دختران و زنان جوان                      
ازخانه به اميد یک زندگی بهتر و         
در دام قاچاقچيان انسان گرفتار              
شدن، تن فروشی و اعتياد،                        

و گسترش ناهنجاری     خودسوزی،
های روانی تنها نشان از یک                   
تراژدی عظيم است که جمهوری         
اسالمی سرمایه داران به زنان و           
کل جامعه ایران تحميل نموده                  

فرهنگی که جمهوری              .  است
اسالمی با بيشترین سرمایه گذاری      
تالش نموده است که بعنوان                      
فرهنگ حاکم در جامعه به نرم               
تبدیل کند اما عليرغم این تالشها            
مقاومت و مبارزه زنان مرتبا                  
وسعت یافته و به یک معضل                   
جدى جمهورى اسالمى تبدیل شده       

تغيير این وضعيت در گروه      .  است
تغيير و الغاى قوانين ضد زن و              

 .نابرابر و تبعيض آميز است

  

یک پيش شرط تغيير و بهبود در           

 

 زنان موقعيت 
 ...در بازار کار 

وضعيت زنان و فروریختن              
دیوارهاى سياه آپارتاید جنسی        
مبارزه برعليه کليت نظام                  

. جمهوری اسالمی است                     
عليرغم بوجود آمدن موانع                
جدی برای رشد و شرکت فعال       
زنان در جامعه بعنوان                          
شهروندان آزاد و برابر، جنبش      
آزادى و برابری زن و مرد                
بعنوان یک فاکتور اساسی                 
برای تغييرات بنيادی قوى                 
است و دیگر کسى نميتواند                

. وجودش را انکار کند                          
سرنوشت آزادى و رهائى کامل     
زنان جدا از سرنوشت مبارزه        
طبقه کارگر برعليه سرمایه             
داری و پيروزى این مبارزه             

به همين دليل امر                 .  نيست
برابرى زن و مرد سنت جنبش       
سوسياليستى طبقه کارگر بوده        
و همواره کمونيسم کارگرى             
مدافع دو آتشه برابرى زن و              

. مرد در تمام شئون بوده است         
طبقه کارگر در اول مه باید                
تالش کند همه جوانب تبعيض         
و شکافهاى مصنوعى در                   

 بر  ،درون طبقه کارگر را بزند     
وحدت کل طبقه کارگر تاکيد            

 و آزادى و برابرى و رفاه        ،کند
 . *  را براى همگان اعاده کند

٢٠٠شماره   

 

  ،گزارشى از تهران
 

خانه گردی در تهران به دنبال 
 !بشقاب های ماهواره

 
 نازنين اکبری

به دنبال هراس عميق حکومت اوباش اسالمی سرمایه داران از                                   
 ،اعتراضات مردمی و در جهت تشدید فضای رعب و وحشت در جامعه              

از هفته گذشته موج نسبتا وسيعی از خانه گردی و تفتيش منازل و زندگی              
گيرنده ها و بشقابهای ماهواره در             !!  خصوصی مردم به دنبال کشف         

هفته پيش منازل  بخشهایی از منطقه        .  سطح شهر تهران شروع شده است     
سعادت آباد و محدوده بيمارستان عرفان به دنبال جمع آوری آنتن های                    

در چهارشنبه گذشته نيز     .  ماهواره تحت تفتيش و تجسس قرار گرفته اند           
خانه های مردم در خيابان آیت اله کاشانی آریا شهر و رامين شمالی در                   
بلوار فردوس توسط مزدوران حکومتی مورد بازرسی و تفتيش قرار                     

 . گرفته اند

 

 صبح مزدوران و    10امروز دوشنبه پنجم اردیبهشت ماه نيز راس ساعت         
ارازل نيروی انتظامی به خانه های مردم در محله سازمان برنامه شمالی             

ماموران حکومتی در حين         .  واقع در فردوس غرب یورش برده اند                
بازرسی خانه های مردم با گستاخی و بی ادبی و توهين به مردم و توسل                 
به خشونت و تهدید ميکوشند بيش از بيش فضای روانی رعب و وحشت                

موج خانه گردیها در بسياری از مناطق          .  را در ميان مردم تشدید نمایند        
عليرغم تالش مذبوحانه حکومت         .  مختلف تهران همچنان ادامه دارد           

اسالمی و مزدورانش برای ایجاد فضای ترس و وحشت ترفندهای                            
تاکنونی این اوباش و جانيان کارساز نبوده مردم مقاومت ميکنند و                             

تنفر و خشم از حکومت       .  بالفاصله دیش های جدید را جایگزین مينمایند         
گرانی و بيکاری و فقر، انزجار و کينه از حکومت سنگسار و زندان و                    
اعدام و شکنجه در ميان جوانان و مردم بيش از هر زمان دیگری شعله                   

مردم با تمسخر به یکدیگر ميگویند امسال کارشان تمام است،              .  ور است 
 ... امسال سال سرنوشت است و

 

در بسياری از موارد گستاخی و تعرض ماموران حکومتی با مقاومت و               
امروز صبح در محله سازمان       .  اعتراض کوبنده مردم روبرو شده است        

برنامه شمالی زنان متحد و مبارز محله برای دفاع از حرمت انسانيشان،              
برای دفاع از حریم خصوصی زندگيشان به پاخاسته اند و با ماموران                      

عالوه بر خانه گردیها و تفتيش         .  زبون حکومت اسالمی درگير شده اند        
منازل، برپایی و استقرار اکيپ های ایست و بازرسی در روز روشن و                 
تفتيش بدنی عابرین و اتومبيل ها در مناطقی چون شهرک ژاندارمری و               
همچنين افزایش اختالالت اینترنتی و پارازیتهای گسترده ماهواره ای                    
نشان از هراس و اضمحالل و نابودی عنقریب حکومت جنایتکاران                        

 .اسالمی است

 

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٢٠١١ آوریل ٢۵ – ١٣٩٠ اردیبهشت ۵

 

 کتاب 

 کنترل کارگرى 
را از سايت  حزب دريافت و 

!توزيع کنيد  



١۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

سرمایه دارى بشریت را در آستانه   
در جهانى  .  نابودى قرار داده است    

 بيش از     ،که ماالمال ثروت است      
٪ ٣٠.  یک ميليارد نفر گرسنه اند       

جمعيت کارکن جهان در سال                  
گذشته بيکار بودند و بحران عميق       
اقتصادى با سرعتى باور نکردنى       
ارتش عظيم بيکارى را گسترده            

پيامدها و پس لرزه هاى     .  تر ميکند 
عميق ترین بحران اقتصادى                    

. جهانى هنوز در راه است                         
سونامى فقر و فالکت و گرسنگى         

. جوامع بشری را تهدید ميکند                
عاليجنابان دنياى امروز نه فقط             
راه حل قابل اعتنا و دلگرم کننده            
اى ندارند بلکه دورنماى                             

در این  .  تاریکترى را وعده ميدهند   
اوضاع که ميليون ميليون کارگر          
به خيابان پرتاب و زندگى شان               

 سرمایه داران از           ،نابود ميشود   
صدها ميليون دالر جایزه و                       
حمایت دولت از جيب کارگران             

بحران اقتصادى  .  بهره مند ميشوند  
کنونى دو راه حل بيشتر ندارد؛ یا          
سرمایه دارى بقا و تداومش را با           
کوبيدن طبقه کارگر و تحميل فقر          

 و یا طبقه کارگر     ،بيشتر حل ميکند  
با نفى نظام مبتنى بر بردگى                      
مزدى و استثمار و مالکيت                        

 بحران را به نفع                    ،خصوصى
راه سومى     .  بشریت حل ميکند        

 !  وجود ندارد

 

 بحران کنونى به      ،از نظر سياسى   
معنى بن بست راه حلهاى سياسى          
طبقه سرمایه دار و بى اعتبارى             
عمومى این نظام در انظار صدها         

سياستهاى .  ميليون کارگر است        
مبتنى بر بازار آزاد راست                        
افراطى ورشکست شدند و دخالت       
و مالکيت دولت در کنترل بازار           
نيز مسکنى موقتى براى تداوم                

همزمان .  وضعيت پيشين است         
مارکس و نقد مارکسى نظام                      

 

 ،مرگ بر سرمايه دارى
 !جهانى آزاد و کمونيستى بايد ساخت

موجود از اعتبار بى سابقه                 
برخوردار شده و بارقه هاى             
سنت رادیکال کارگرى هر               
روز در گوشه اى از جهان رخ       

امروز بيش از هر    .  نشان ميدهد 
زمان هویت انترناسيوناليستى        
کارگرى و پرچم کمونيستى              
آزادى جامعه به نياز مبرم                  

. طبقه کارگر تبدیل شده است           
رویدادهاى فرانسه و یونان و           
ایتاليا و آلمان تنها پيش درآمد           
نبردهاى سهمگين طبقاتى                  

 .  دوران جدید اند

 

 !  کارگران

طبقه ما باید آلترناتيو سياسى            
خود را در مقابل این وضعيت         

ادامه نظام بردگى           .  بگذارد
افسار .  نميتواند خواست ما باشد   

زدن محدود به سرمایه داران و      
بانکداران مفت خور و سياست       

براى "  فداکارى ملى "ارتجاعى  
کار بيشتر نميتواند سياست                

ناسيوناليسم .  طبقه کارگر باشد    
و فاشيسم و تفرقه در اردوى             
طبقه کارگر سالح کثيف                     

. بورژوازى عليه طبقه ماست        
ما تاکنون اعالم کرده ایم که              
تامين هزینه بحران از جيب و         

بجاى !  زندگى ما موقوقف           
جایزه به سرمایه داران باید               

بيمه ها  !  دستمزدها افزایش یابد  
و خدمات اجتماعى گسترش             

رفاه و آزادى حق همگان       !  یابد
کارگران در مقابل              !  باشد

تبليغات ناسيوناليستى و ضد             
 پرچم انترناسيوناليسم   ،کارگرى

کارگرى و هویت جهانى و                
منفعت واحد طبقاتى را در                 
مقابل نظام سرمایه دارى                    

اما نظام بردگى       .  برميافرازند
مزدى و استثمار سرمایه دارى      
با هر درجه بهبود هنوز مبتنى         

نظام .  بر بردگى مزدى است         

٢٠٠شماره   

بردگى را باید برانداخت و این کار           
اول مه  !  جنبش بردگان مزدى است     

 ،روز صاحبان واقعى جهان است           
روز بشریتى است که جهان بدون             

روزى .  کار او نميتواند سرپا بماند        
است که اسپارتاکوس هاى این                    

 رهبران کمونيست و                         ،جنبش
 اعالم ميکنند    ،سوسياليست کارگران 

که براى رهائى جامعه راهى جز              
انقالب کارگری عليه سرمایه دارى        

طبقه ما در روز اول        !  وجود ندارد 
مه باید با صداى بلند اعالم کند که              

 ! دیگر این وضعيت را نمی پذیرد

 

طبقه ما باید براى این جنگ سازمان       
بدون تشکل توده   .  یابد و بميدان بياید   

 بدون راه حل اجتماعى     ،اى و حزبى  
 و بدون وحدت وسيع               ،و سياسى   

. طبقاتى پيروزى غير ممکن است          
این دوره اى است که  بازگشت به              
سنتهاى جنبش عمل مستقيم و                       
شورائى کارگران یک ضرورت             

تاکنون نيز طبقه ما          .  حياتى است   
الگوهائى از سنگربندى رادیکال             

طبقه .  کارگرى را بدست داده است       
کارگر بدون سنت رادیکال                            
مبارزاتى و بدون ظاهر شدن بعنوان      
پرچمدار آزادى جامعه در قالب یک       
حزب سياسى کمونيستى کارگرى            
نميتواند این وضعيت را بطور                    

طبقه ما باید عليه     .  بنيادی تغيير دهد   
فقر و فالکت و کليت سرمایه با                    
پرچم کمونيستى کارگرى بميدان              

 ،مبارزه طبقه ما در هر کشور      .  بياید
گوشه اى از استراتژى بين المللى             
سوسياليستى کارگران عليه سرمایه       

بدون تبدیل شدن جنبش     .  دارى است 
سوسياليستى طبقه ما به یک                          
آلترناتيو سياسى اجتماعى و مطلوب      

 دراین جنگ ما پيروز              ،و ممکن   
باید براى پيروزى وارد          .  نميشویم

باید در اول مه شعار              .  جدال شد   
دنيایی "و  "  مرگ بر سرمایه دارى   "

همه جا طنين        "  بهتر باید ساخت       

همزمان باید سازمانهاى         .  افکند
توده اى و رادیکال و شورائى                
کارگران را تحکيم کنيم و بعنوان         
ابزارهاى جدال برسر آزادى و             

کارگران همه    .  رفاه بکار گيریم      
 ،جا خواهان لغو کار قراردادى            

افزایش دستمزدها براساس تامين       
 کار  ،یک زندگى انسانى و مقدور      

 حق بى قيد    ،یا بيمه بيکارى مکفى   
 و    ،و شرط تشکل و اعتصاب              

تغيير فورى زندگى طبقه کارگر و    
مبارزه ما از   .  مردم محروم هستند  

تالش براى بهبود روزمره زندگى      
طبقه کارگر و تعطيل نشدن                      
مراکز کار تا سياست کنترل                    
کارگرى و کسب قدرت سياسى             

 . یک مبارزه واحد است

 

 ! همرزمان،کارگران

این نظام شایسته ما و بشر امروز         
این نظام بدون جنایت و            .  نيست

سبعيت و فقر و تبعيض و                           
. نابرابرى نميتواند سرپا بماند               

دنياى امروز بيش از هر زمان به        
راه حل کمونيستى و انقالب                     

. کارگری نيازمند است                              
سازمانهاى متناسب با این هدف            

احزاب .  را باید ایجاد کرد                   
کمونيستى کارگرى را باید ساخت      
که سوسياليسم و حکومت                          
کارگرى را بعنوان یک راه حل            

 . در مقابل کل جامعه بگذارد

 

در !  کارگران جهان متحد شوید         
 دست در دست هم و با             ،اول مه  

غریوى که خشت خشت کاخهاى         
 ،قدرت بورژوازى را بلرزاند              

بميدان آئيم و فریاد بزنيم؛ مرگ            
دنيایی بهتر باید   !  بر سرمایه دارى  

جهانى آزاد و برابر و             !  ساخت
 !  یک جامعه آزاد کمونيستی،مرفه

 

 !زنده باد اول مه

 ! زنده باد انقالب کارگرى
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ١٣٨٨ فروردین ١١  –  ٢٠٠٩ مارس ٣١



١۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

    

کارگران صنايع نفت و گاز 
 دريا ساحل

 ! نه قرارداد نه دستمزد بلکه اخراج
 

 نفر از کارگران      1000بيش از      ،بنا به خبر دریافتى     
شرکت دریا ساحل با گذشت بيش از یکماه از سال                    
جدید تا امروز نه قراردادهای کاریشان تمدید شده و نه          
دستمزدهای فروردین ماه را دریافت نموده اند و                       

. موقعيتهای شغليشان نيز در معرض خطر جدیست               
بهانه کارفرما در عدم پرداخت دستمزدها تمدید نشدن           
قراردادهای موقت کار است و عدم تمدید قراردادها               
هم ترفند آگاهانه خود کارفرما برای اخراج کارگران            

 ! و نپرداختن دستمزدهاست

 

 نفر از کارگران دفتر               10طی چند روز گذشته               
مرکزی شرکت در تهران بی هيچ دليلی از کار                           

عالوه بر این موج بيکار سازی                .  اخراج شده اند      
مراکز پروژه های شرکت        و   کارگران در کمپ ها          

اخراج و بيکار سازی کارگران در        .  شروع شده است  
پایان و شروع هر سال جدید سياست ضد کارگری                   
حکومت اسالمی و سرمایه داران برای کسب سود                  

 .بيشتر است  

 

حجم سنگين و فشردگی کار، زندگی شبانه روزی در            
کمپهای بدون امکانات و غير بهداشتی، نپرداختن                    

 دوری از خانواده و نگران خاطری از                   ،دستمزدها
جهت فقر و گرسنگی و محروميت خانواده ها، همه                

"مزید بر مشکالت کارگران است              مدیر "  اخوان. 
شرکت که از پاسدار کميته چی های آدمکش دیروز                

 زبان هميشگيش با کارگران تهدید به اخراج و              ،است
کارفرما پروژه های         .  دروغ و عوامفریبی است            

شرکت دریا ساحل قرارگاه خاتم االنبيا سپاه پاسداران           
هم اکنون تعدادی از فرماندهان         .  حکومت اسالميست 

جانی و دزد سپاه پاسداران در همدستی با اخوان و                   
شرکایش از قبل استثمار وحشيانه کارگران ثروتهای            

 .نجومی و سر گيجه آوری به جيب می زنند

 

 نفر کارگر       1000شرکت دریا ساحل با بيش از                    
قراردادی با قراردادهای سفيد امضا و یکطرفه و                     

 هزار تومانی در مناطق عسلویه،            300دستمزدهای   
خارک و گچساران مجری پروژه های لوله کشی نفت           

 6 صبح تا      6ساعت کار کارگران از        .  و گاز ميباشد   
عصر و دفتر مرکزی شرکت در خيابان تخت طاوس            

 . تهران است

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

 ٢٠١١ آوریل ٢٢ – ١٣٩٠ اردیبهشت ٢
 

٢٠٠شماره   
 

 درگذشت بهزاد کاظمى 
 !را تسليت ميگوئيم

 
 

متاسفانه مطلع شدیم بهزاد کاظمى از فعالين سوسياليست و از همکاران اتحاد بين المللى در               
 آوریل در لندن درگذشته     ٢٢حمایت از کارگران ایران به دليل بيمارى مننژیت روز جمعه            

 . است
 

ما درگذشت بهزاد کاظمى را به اعضا خانواده ایشان و دوستان و همرزمانش صميمانه                        
 . تسليت ميگوئيم

 

 تشکيالت خارج کشور حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٢٠١١ آوریل ٢۵

 

کارگران خانه های سالمت شهرداری 
  تهران5منطقه 

 

 ! ماه دستمزد و عيدی پايان سال معوق5
 

 نفر از کارگران و کارکنان خانه های سالمت شهرداری           200 بيش از    ،بنا به خبر دریافتى   
 تهران از آذر ماه سال گذشته تا امروز ریالی از دستمزدها و عيدی و پاداش پایان                  5منطقه  

تا امروز تالش و پيگيری این کارگران و پرسنل                       .  سال خود را دریافت ننموده اند             
زبان مسئولين شهرداری عليه    .  زحمتکش براى گرفتن حقوق هایشان به جایی نرسيده است         

از عوامل مزدور حکومت و مدیر خانه های           "  بالش زر . "کارگران تهدید و اخراج است      
پول نداریم که     :   بارهای بار در جواب کارگران معترض گفته است                   5سالمت منطقه     

 ...نداریم، همينه که هست، هر کی ميخواد زبان درازی کنه بفرما راهش بازه و

 

همين امثال بالش زر در شهرداری حقوقها و پاداش های بی                   :  یکی از کارگران ميگفت     
برای خودشان که کار نميکنند و مفت ميخورند             .  حساب و کتاب و چند ميليونی ميگيرند          

 ولی برای ما که از صبح تا شب جان می کنيم و آخر سر هم برای کرایه خانه                      ،پول هست 
 اگر همين دستمزدهای ناچيزمان را بخواهيم ميشویم زبان دراز و                ،و نان شبمان محتاجيم    

اگه بيشتر هم پا فشاری کنيم سر و کارمان با بسيج و پاسدار و                   .  از کار اخراجمان ميکنند    
 ...چماق و زندان است و

 

 نفرند با    200 تهران بيش از       5کارگران و کارکنان خانه های سالمت شهرداری منطقه              
 هزار   300 عصر و دستمزدهای         30/3 صبح تا      8قراردادهای یکساله و ساعت کاری          

اکثریت این کارگران زنان         .  تومانی که هميشه با تاخير و کارشکنی پرداخت ميشود                     
سرپرست خانواری هستند که برای تامين نيازهای خانواده شان به ناچار این کار را                               

خانه های سالمت کارشان به اصطالح ایجاد هماهنگی در زمينه های پزشکی              .  پذیرفته اند 
 .و روانی و بهداشتی مابين شهرداری و محالت است

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٢٠١١ آوریل ٢۵ – ١٣٩٠ اردیبهشت ۵



١٧صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

در آستانه ي روز جهاني                             
اول ماه     ( اردیبهشت         11آارگر،

ستيز آارگران عليه سرمایه        )  مه
داري اسالمي در ایران شكل                   
دیگري به خود گرفته است؛ از               
جمله اعتصاب پيروزمندانه                     
آارگران در پتروشيمي در                       
ماهشهر و چند ماه قبل اعتصاب            
آارگران پتروشيمي در تبریز، آه       
منجر به تغيير قرارداد هاي موقت       
شرآت هاي پيمانكاري به                          
قراردادهاي ميان مدت شد نشان            
از خيزش جدیدي در مبارزات               

. آارگران عليه سرمایه داري دارد     
الزم است آه عالوه بر تمامي                 
اقشار مختلف طبقه ي آارگر،                
آارگران بيكار و اخراجي و به               

ژه تمامي آارگران قرارداد                  وی
موقت، سفيد امضا و بي قرارداد و       
آارگران شرآت هاي پيمانكاري          
هر چه بيشتر ضمن اعتراض و             
اعتصاب، قدم هاي استوارتري             
براي ایجاد تشكل هاي مستقل و              
خود ساخته ي خود بردارند و                  
عالوه بر ایجاد و تقویت تشكل                 
هاي علني، توده اي و طبقاتي،                
بخشي از آارگران اگاه باید با                  
ایجاد و یا تقویت هسته ها، محافل          
و آميته هاي مخفي و غير علني             
نقشي جدي در سازماندهي                        
مبارزات آارگران براي به دست         
آمدن مطالبات و نيز سوق دادن              
مبارزات به سمت تشكل یابي                   

 .آارگران ایفا آنند

 

جهاد اقتصادي و ریاضت                          
اقتصادي آه سرمایه داري در                
ایران و جهان قصد دارد به                        
آارگران تحميل آند، دستمزدهاي       
فالآت بار و برده وارانه،حذف             
یارانه ها و سرآوب مبارزات و            
فعالين و تشكل ها و نيز سرآوب            
هرگونه اعتراض و تظاهرات و           
سرآوب بيان و قلم و اعتصاب و           
تحميل زندان و فقر و دیكتاتوري           
و فالآت و جنگ و خرافه پروري        
و تبعيض جنسيتي و تبعيض                     
جنسيتی و ستم طبقاتي بر زنان،             
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 سال ستيز طبقاتى به جاى جهاد اقتصادى

آار آودآان، بحران هاي                   
زیست محيطي، فشار اقتصادي     
بر بازنشستگان، گسترش                  
بيكاري و اعتياد و ظلم و بيداد          
و ارعاب و تهدید و زندان و               
نيز فریب آاري هاي هر دو              
جناح سرمایه داري در ایران           
یعني اصولگرایان و نيز                      
اصالح طلبان حكومتي آه                 
اآنون اندآي از چپاول و                      
غارت رانده شده اند و فریب و         
دغل تمامي آشورهاي سرمایه       
داري اعم از امریكا و چين و            
روسيه و دولت هاي اروپایي           
منجمله انگليس و آلمان و                    
فرانسه و ایتاليا و غيره، همه و        
همه باید با مشت محكم و اتحاد         
و سازمانيابي و تشكل یابي                 

 .آارگران پاسخ داده شود

 

روز جهاني آارگر نه سبز                 
است و نه سياه و نه سفيد و نه             
بنفش و نه زرد؛ روز جهاني             
آارگر و همه ي روزها به                  
نشانه ي خون و جان و عمر و          
هستي طبقه ي آارگر به رنگ        
سرخ است؛ آارگران توليد                
آنندگان تمامي ثروت ها و                 
نعمت ها و رفاه در جامعه ي             
بشري هستند و با خون خود               
حيات جامعه ي انساني را                   
تضمين ميكنند، اما خود هيچ             
بهره اي از این نعمات و ثروت       
ها نميبرند، ما آارگران فریب         
هيچ آدام از جناح هاي سرمایه       
داري و رنگاميزي هاي آنان            

 .را نخواهيم خورد

 

ما آارگران ایران در روز                 
جهاني آارگر هم صدا و هم               
پيمان با دیگر هم طبقه اي                   
هایمان در سراسر جهان ضمن      
گراميداشت این روز، با خشم و     
اعتراض خود یكصدا فریاد              
برخواهيم آورد آه طبقه ي                 
آارگر براي به دست آوردن             
مطالبات خود و براندازي نظام      

٢٠٠شماره   

انگل وار سرمایه داري تنها و تنها            
با اتكا به دانش طبقاتي و اتحاد و                 
تشكل ها و سازمان هاي طبقاتي و             

 .آارگري خود تكيه خواهيد زد

 

آارگران نيك ميدانند آه نه تنها در            
روز جهاني آارگر بلكه هر روز               
باید بيش از پيش با اعتراض بيشتر          
و با سازماندهي مبارزات به سوي           
ایجاد تشكل هاي طبقاتي خود قدم               
بردارند و هر روز را عرصه ي                

گسترش و تقویت ستيز طبقاتي و            "
آنند و نسخه ها و          "  نبرد آارگري  

مناسبات برده وارانه ي سرمایه                 
" جهاد اقتصادي "  داري و از جمله       

و سایر بي حقوقي هاي تحميل شده           
از سوي سرمایه داري اسالمي در           
ایران را بيشتر و بيشتر نقش بر آب          

 .آنند

 

ما آارگران هر چه بيشتر و گسترده        
 11تر، در روز جهاني آارگر                    

 5اردیبهشت به ویژه در ساعت                  
عصردر محل هاي آار و زندگي و          
در محالت و خيابان و آوي و برزن    
و در هنگام ایاب و ذهاب و در                     
سرویس هاي غذاخوري و رخت آن     
ها و در هر جا و هر جا و در هر                  

 گانه ي      8فرصت ممكن مطالبات         
نه تمام مطالبات،         –آارگري آه       

اهم مطالبات آارگران است        –بلكه  
را به بحث و گفت و گو ميگذاریم و           
براي ادامه ي نبرد و حرآت به                   
سوي ایجاد تشكل هاي طبقاتي،                  
مستقل و خود ساخته و مستقل خود           

 .برنامه ریزي و اقدام خواهيم آرد

 

در ادامه ي این بيانيه عالوه بر                    
فراخوان مراسم ها و اعالم زمان و          
مكان ها، برخي شعارهاي مناسب            
آارگري براي فریاد آردن در محل        
هاي مراسم،تظاهرات و آآسيون              
معرفي ميشوند و در پایان بيانيه اهم        

 گانه براي پخش و تكثير       8مطالبات  
و براي بحث و گفت و گو در ميان             

 .آارگران درج خواهد شد

در زمان هاي اعالم شده آه                      
مطابق پيشنهادات ارسالی                        
آارگران در جاهاي مختلف تعيين      
شده ،برای کارگرانی که در حال         
کار و در محيط های کاری شان            
هستند، قرار بر دست از آار                   

 دقيقه ميباشد که     5آشيدن به مدت     
الزم است به طور یكپارچه و                  
سراسري در همان زمان توسط            
آارگران در همه ي نقاط،                         
مطالبات کارگری در ميان                       

 . آارگران به بحث گذاشته شود

 

آارگراني آه در زمان اعالم شده        
براي شرآت در مراسم ها امكان         
تجمع دارند ميتوانند با به خاطر             
داشتن شعار ها و مطالبات و یا               
آاغذ هاي حاوي شعار ها و                      
مطالبات به طور متحد و با برنامه       
ریزي در محل هاي اعالم شده               

شعارهای ما        .  حاضر شوند       
کارگران باید صف طبقاتی ما را          
معلوم کند؛ شوراهای اسالمی کار      
و خانه های کارگر، جناح های              
سياه و سبز سرمایه داری هر کدام    
برای منافع سرمایه داری دست و        

ما هيچ اعتراض و            .  پا ميزنند   
تجمعی را بی نصيب نخواهيم                
گذاشت اما با پرچم خود و با                     

 گانه ی خود به        8طرح مطالبات    
اعتراض دست خواهيم زد و در            
این روز به یکدیگر یادآور                       
ميشویم که برای رهایی از ستم و         
استثمار طبقاتی و فقر باید و باید            

 .و باید متشکل شویم

 

زمان و مكان مراسم هاي روز              
 11يكشنبه        –جهاني آارگر               

 ارديبهشت

 :سراسر آشور – عصر 5ساعت 

تجمع ها و مراسم ها در            –الف  
 :سراسر آشور

از   – عصر        5ساعت      -تهران
 ميدان انقالب تا مقابل وزارت آار

قزوين   -اصفهان-شيراز  -مشهد
همگي مطابق اعالم آارگران              (

و ساير شهرستان ها    )  اين مناطق 
 عصر در مقابل ادارات        5ساعت  

آار شهرستان ها و يا ادارات آل          
 .آار استان

 

از شهرهایي در جنوب و مرآز و        
١٨صفحه نيز شهرهایي    



١٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

در آردستان اعالم شده آه                         
ِ  زمان و مكان مطابق                فراخوان
شرایط و بر اساس مالحظات                  
محلي و در زمان مناسب به                       
اطالع آارگران رسانده خواهد              

 .شد

 

اعتصاب موقت سراسري در          -ب
 :محيط هاي آار

آارگران شاغل     - عصر  5ساعت   
در محيط هاي آار و آارخانجات          
به طور همزمان و یكپارچه و                  

 دقيقه در        5سراسري به مدت            
 عصر یكشنبه دست از          5ساعت   

 8آار خواهند آشيد و مطالبات               
گانه و مباحث خود را با همكاران         

در .  خود به بحث خواهند گذاشت        
صورت امكان، با طرح شعارها و       
خواسته ها و مطالبات جاري                   
خود، آارگران در این ساعت در          
محل هاي مناسب در محيط آار             
تجمع خواهند نمود و ضمن                       
برگزاري مراسم به فریاد شعار ها      
و طرح و بحث و اعتراض براي           
دستيابي به مطالبات خود خواهند         

 .پرداخت

 

شعارهاي پيشنهادي براي روز             
مراسم و نيز براي سایر                               
اعتراضات و تجمعات آارگري           

 :در سراسر سال

 

دستمزد بردگان و حذف                     -
بر عليه سرمایه باید                    /سوبسيد
 جنگيد

 ملغي باید گردد/ قرارداد موقت -

 آارگر زنداني آزاد باید گردد -

 بردگي وفالآت/ قرارداد موقت  -

 آزاد باید گردد/ زنداني سياسي  -

هم طبقه،هم    /  آارگران جهان    -
 پيمان

تشكله /  آارگر قراردادي،پيماني   -
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 ...سال ستيز طبقاتى به جاى جهاد اقتصادى 

 پایان بي ساماني

حامي /  شوراي عالي آار          -
 سرمایه دار

/ عليه شرآت هاي پيمانكاري     -
 برپا آنيم تشكل آارگري

 راه رهایي ما/ اتحاد و تشكل  -

پشتيبان /  شوراي اسالمي آار   -
 سرمایه دار

/ سرمایه از روز ازل نبوده          -
 سرمایه دار حق ما رو ربوده

ضد /اصول گرا،اصالح طلب   -
 آارگر،فرصت طلب

 تشكل مستقل حق مسلم ماست -

به /  جهاد اقتصادي و ریاضت    -
 ضد آارگرانه این سياست

/ جهاد اقتصادي و ریاضت          -
 ننگ بر این اقتصاد و سياست

 

ی کارگران    مطالبات هشت گانه  
 1390سال  –ايران 

ما کارگران برای مقابله با         -1
قراردادهای موقت، سفيد امضا     

های       و قراردادهای شرکت           
کاری با اتحاد و آگاهی و          پيمان

با ایجاد تشکل های خود دست          
 .به مبارزه خواهيم زد

 

ها هجوم به         حذف یارانه     -2
ی خالی کارگران است؛           سفره

ما ضمن گسترده کردن اقدام             
های آب،    برای نپرداختن قبض   

برق، تلفن و گاز از هر طریق         
ممکن دیگر و به صورت متحد      
و متشکل با این اقدام و طرحِ             
ضد کارگری مبارزه خواهيم           

 .کرد

 

ما اعالم و تعيين حداقل             -3 
 هزار تومان که        330دستمزد   

چندین برابر زیر خط فقر است       
داری      و توسط نهاد سرمایه             

٢٠٠شماره   

عالی کار تعيين شده و نيز               شواری
ی سه    روش ضد کارگری و خائنانه      

کنيم؛ در    جانبه گرایی را محکوم می     
روش سه جانبه گرایی، مذاکره و              
توافق بين نمایندگان کارفرمایان و           

ی   که همگی از طبقه     (نماینده دولت    
از یک سو و         )  دار هستند     سرمایه

ی کارگران        ازسوی دیگر نماینده       
گيرد و کارگران در مقابل         انجام می 

دو رای سرمایه داری بازنده خواهند     
داریم که افزایش        ما اعالم می    .  بود

دستمزد با خواهش و توافق و                       
کارگران .  شود   مذاکره حاصل نمی     

باید با اعتراض و نمایش قدرت و              
ی متشکل و        اعتصاب و با مبارزه       

متحد دستمزدهایی متناسب با                       
استاندارهای زندگی را به                               

 .داری تحميل کنند سرمایه

 

کارگران و فعاالن کارگری              -4
زندانی باید آزاد شوند و ما هر گونه         
دستگيری، اخراج و تحت فشار                 
قرار دادن کارگران را محکوم                   
نموده و به صورت گسترده برای              

 .آزادی آنان مبارزه خواهيم کرد

 

یابی به    ما کارگران برای دست       -5
آزادی بيان، آزادی تشکل، تحزب،         
اعتصاب، آزادی قلم و آزادی تمامی       
زندانيان سياسی و پایان یافتن احکام       
ضد انسانی اعدام، همزمان با دیگر         

 .مان مبارزه خواهيم کرد مطالبات

 

پيروزی کارگران جز با اتحاد          -6 
ی تمامی        یافته    متشکل و سازمان       

ی کارگر اعم از                       اقشار طبقه     
کارگران صنعتی، معلمان،                           
پرستاران، کارگران بخش خدمات،       

... معادن، کارگران کشاورزی و             
ما کارگران در هر         .  ممکن نيست  

صنف و رسته ضمن اتحاد با                   
تمامی اقشارهم طبقه ای مان در            
طبقه ی کارگران ایران و منطقه          
و حمایت از مطالبات کارگران             
مهاجر در ایران از جمله                            
کارگران افغانی، خود را متحد و         
پشتيبان مبارزات کارگران در              

 .دانيم سراسر جهان می

 

یابی به          ما برای دست            -7
سياسی خود بر   -مطالبات اقتصادی 

ها و                   عليه تمامی جناح                  
های داخلی و خارجی                حاکميت
گرا و    داری اعم از اصول      سرمایه
طلب در ایران و اعم از               اصالح
داری آمریکا،      های سرمایه     دولت

تنها ...  چين، روسيه، اروپایی و         
و تنها با اتکا بر نيروی طبقاتی              
کارگری خود، مبارزه خواهيم              

 .کرد

 

داری از تبعيض     نظام سرمایه    -8
 -سياسی  -اقتصادی-جنسيتی

اجتماعی عليه زنان بهره و سود           
برد، همچنين کار کودکان منبع       می
های سرشار برای نظام انگلی       سود

ست؛ ما ضمن                 سرمایه داری     
محکوم کردن هرگونه تبعيض              
جنسيتی عليه زنان، برای متشکل       
کردن هر گونه مبارزه برای                   

یابی زنان به مطالبات ویژه          دست
ی زنان و نيز مطالبات طبقاتی              
شان و نيز برای تقویت جنبش لغو       

ای     کار کودک از هيچ مبارزه              
 .فروگذار نخواهيم کرد

 

شورای برگزاری مراسم روز              
 1390جهانی کارگر سال 

سال ستيز طبقاتی     -  2بيانيه شماره 
 به جای جهاد اقتصادی

 1390اردیبهشت  6

 

1may1390@gmail.com 

 

 به نقل از سايتهاى خبرى

 

!زنده باد روز جهانى کارگر  



١٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

    

 کارگران شرکت نگين صدرا
 ! ماه دستمزد معوق3 –اخراج گسترده 

 

با شروع سال جدید و طی             ،بنا به خبر دریافتى      
 نفر از کارگران          1000یکماه گذشته بيش از             

شرکت ساختمانی و برج ساز نگين صدرا بنا به              
دستور کارفرما و بدون هيچ عذر موجهی از کار           

هر یک از این کارگران اخراجی           .  اخراج شدند  
 سال سابقه کار بوده و با اینکه از          5دارای یک تا    

کار اخراج شده اند، کارفرما با توسل به بهانه                   
های دروغ و کار شکنی از پرداخت دستمزدهای          

 کارگران  1389بهمن و اسفند و عيدی پایان سال         
پيگيریها و اعتراضات تا امروز           .  طفره ميرود  

کارگران اخراجی به دليل حمایت اداره کار و                  
دیگر مراکز حکومت اسالمی سرمایه داران از             
رکن الدینی مدیر شرکت عمال به جایی نرسيده                

 . است

 

بنا به گفته کارگران رکن الدینی با زد و بند و                      
رابطه بازی و پرداخت رشوه به باندهای                             
حکومتی در اداره کار و دیگر مراجع فاسد                         
اداری حکومت اسالمی توانسته است حمایت این          
جانوران را کسب نماید و بدینطریق شکایات و                

کارگران .  اعتراض کارگران را بی اثر نماید               
اخراجی با جيب های خالی و کابوس فقر و                         
گرسنگی بين اداره کار حکومت و رکن الدینی                

. برای دریافت دستمزدهای معوق سرگردانند                 
 نفر   1500عالوه بر کارگران اخراجی بيش از             

از کارگران شاغل نيز دستمزدهای بهمن و اسفند          
و عيدی پایان سال و همچنين دستمزدهای                           

رکن .  فروردین ماه امسال را دریافت نکرده اند            
الدینی با وعده های دروغ، پرداخت مساعده های          
ناچيز و حتی دادن چکهای بی محل به کارگران              
بطرز موذیانه ای از پرداخت دستمزدهای                         

 .کارگران خودداری می ورزد

 

شرکت ساختمانی و برج ساز نگين صدرا هم                   
 نفر کارگر قراردادی و        1500اکنون با بيش از        

 ، هزار تومانی    300روز مزدی با دستمزدهای          
 و ساعت کاری از         ،که ماههاست پرداخت نشده      

صبح تا شب سازنده انواع برجهای اداری و                      
. مسکونی در سطح شهر تهران و یزد ميباشد                   

پروژه های در دست احداث شرکت در حال                      
حاضر عبارتند از برجهای سه گانه در خيابان                 
معلم و شریعتی و همچنين برج دیگری که در                   

 .ميدان الغدیر تهران تازگی شروع شده است

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٢٠١١ آوریل ٢۵ – ١٣٩٠ اردیبهشت ۵

 

٢٠٠شماره   
 

 کارگران شرکت مخابراتی موج آسا
 ! افزايش کار بدون افزايش دستمزد

 

مدیر شرکت مخابراتی موج آسا، در جهت صرفه جویی           "  قانع"به دستور     ،بنا به خبر دریافتى   
 نفر از   10 نفر کارگر شرکت منبعد باید فقط          25و کاهش هر چه بيشتر هزینه ها از مجموعه             

کارگران بخش کابل هوایی جهت انجام کارهای اضافی و باقی مانده در پایان روز و تعطيالت                   
 نفر دیگر کارگران بخش کابل زمينی انجام ميدادند را نيز انجام             15بمانند و همان کاری را که        

 عصر و اضافه کاری     5 صبح تا    8در حالت عادی و قبل از این ساعت کار کارگران از             .  دهند
 نفر از     15حاال با حذف        . عصر تا شب و در تعطيالت نيز کار انجام ميشد                     5اجباری از     

 نفر کارگران کابل زمينی به کارگران بخش کابل              15کارگران فشار و ساعت و حجم کاری            
 . هوایی تحميل ميشود

 

 شب به خانه هایمان ميرفتيم حاال ميشود          8اگر تا قبل از این ساعت         :  یکی از کارگران ميگفت    
 کار تعطيل ميشد حاال تا عصر و غروب           12اگر جمعه ها و تعطيالت ساعت        !   شب 11 و   10

این یعنی کار و استثمار      !  هم باید بمانيم و گفته اند هيچ پولی هم بابت این کار اضافی نميدهند                   
بيشتر، این یعنی خستگی بيشتر، این یعنی بيگاری مفت و مجانی برای آخوندها و سرمایه                             

 .دارها

 

فرماندهان سپاه پاسداران در         :  قانع مدیر شرکت در جواب کارگران معترض گفته است                      
بنا به گفته رهبر امسال، سال جهاد            .  مخابرات به ما گفته اند اینطوری برای ما نمی صرفد                 

 . باید هزینه ها را کاهش دهيم و ما پول اضافی برای کارگران نداریم،اقتصادی است

 

 نفر کارگر   25 تهران با بيش از        5شرکت پيمانکاری خدمات مخابراتی موج آسا بخش منطقه            
 سال و فعال          10 تا       2قراردادی با قراردادهای سفيد امضا و یکطرفه و سوابق کاری                               

 هزار تومانی که با انواع کارشکنی و تاخير پرداخت ميشود و ساعت کاری                  300دستمزدهای  
 عصر و اضافه کاری اجباری هر روزه تا پاسی از شب و کار در تعطيالت                      5 صبح تا     8از  

 .  تهران ميباشد5ارائه دهنده خدمات مخابراتی در منطقه 

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٢٠١١ آوریل ٢٢ – ١٣٩٠ اردیبهشت ٢

 

 ،جهان بدون فراخوان سوسياليسم
 بدون ،بدون اميد سوسياليسم

 به چه منجالبى ،سوسياليسم” خطر“
!تبديل ميشود  

 منصور حکمت

 



٢٠صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 

 کارگران شرکت توسعه و معادن
 ! ماه دستمزد معوق2

 

 دستمزدهای اسفند ماه سال گذشته و فروردین         ،بنا به خبر دریافتى   
 ، نفر از کارگران شرکت ساختمانی توسعه معادن      100ماه بيش از  

با اینکه تا امروز کارگران اعتراضات و پيگيریهای مکرر و                       
.  همچنان بالتکليف و پرداخت نشده است           ،مداومی نيز داشته اند     

عوامل کارفرما گاهی با تهدید کارگران به اخراج از کار و گاهی               
با دادن وعده های پوچ و دروغ امروز و فردا از پرداخت                                 

تدریجا در ميان کارفرماها       .  دستمزدهای کارگران طفره ميروند      
رسم شده که دستمزدها را تا جائى که ميتوانند پرداخت نکنند و با                
اخراج کارگر و اعالم ورشکستگى بخشى یا تمام دستمزدها را                   

 . باال بکشند

 

عدم پرداخت دستمزدها که کارگران را محتاج اوليه ترین نيازها               
 کارگران و   ،ميکند و افزایش سرسام آور و مستمر تورم و گرانی           

خانواده های محرومشان را بيش از پيش به فقر و گرسنگی و                        
مدیر شرکت و   "  موسوی. "فالکت روز افزون محکوم کرده است      

چهره دزد و ضد کارگری در جواب کارگران گرسنه ای که                          
: دستمزدهایشان را طلب ميکنند با خونسردی و گستاخی ميگوید              

 کارگر بهتر    1000اگه یک آگهی استخدام در روزنامه چاپ کنم             
چه فکر کرده اید؟ شرایط      !  از شما فورا در همينجا به خط ميشوند        

 !  ميل خودتانه،کار همينه که هست

 

 نفر کارگر       100شرکت ساختمانی توسعه معادن با بيش از                       
 ماهه سفيد امضا و یکطرفه و                     2قراردادی، با قراردادهای           

 هزار تومانی که حتی کارفرما از پرداخت آن               300دستمزدهای  
 عصر و اضافه     5 صبح تا     8هم طفره ميرود و ساعت کاری از           

کاری اجباری تا شب و کار در ایام تعطيل مجری و سازنده انواع               
پروژه ها و مجتمع های مسکونی و اداری در سطح شهر تهران                  

این شرکت هم اکنون مجری احداث تعدادی از مجتمع                    .  ميباشد
 .های مسکونی در منطقه سعادت آباد ميباشد

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٢٠١١ آوریل ٢٧ – ١٣٩٠ اردیبهشت ٧

٢٠٠شماره   

 

 ٩" افزايش"کارگران در اول مه عليه 
 !درصدی حداقل دستمزد اعتراض کنيد

 

! مجامع عمومی خود را برگزار کنيد! متشکل شويد
حداقل دستمزد بايد توسط ! نمايندگان خود را انتخاب کنيد

نمايندگان سراسری شما کارگران و بر مبنای نيازمنديهای 
به اين فقر و فالکت و تحقير . يک زندگی انسانی تعيين شود

 !و بی حقوقی بايد پايان داد

 ! بساط اوباش اسالمی و نظام سرمايه داری را بايد برچيد

!آثار منصور حکمت را بخوانيد  
 

برای هر کارگر و کمونيستی که به برپائی جامعه ای 
سوسياليستی فکر ميکند و آن را امری مبرم و ممکن ميداند، 

.منصور حکمت يک گنجينه غنی آموزش است  
 

http://hekmat.public-archive.net/   
  www.m-hekmat.com/ 

 

 يک دنياى بهتر 
!برنامه حزب ر ا بخوانيد و بدست دوستانتان برسانيد  

 يک دنياى بهتر 
مانيفست امروز طبقه کارگر عليه سرمايه دارى 

! است  

 يک دنياى بهتر 
! برنامه حکومت کارگرى براى آزادى جامعه است  

 

واحدهاى حزب در خارج کشور  آوريل ٢٢روز 
همراه با ديگر احزاب و جريانات چپ در اجتماعات 
عليه اعدام و با خواست آزادى کليه زندانيان سياسى 

براى خواندن . و لغو مجازات اعدام شرکت کردند
!مشروح گزارشات به سايت حزب مراجعه کنيد  



٢١صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   
 

 مکان تظاهراتها و ميزهاى اول مه حزب در کشورهاى مختلف 

٢٠٠شماره   



٢٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

  ،اطالعيه  مشترک به مناسبت اول مه   
 

 !بردگان مزدى عليه سرمايه دارى بپاخيزيد
 

در این   .  ميلياردها انسان کارگر و محروم اسير نظام سرمایه دارى هستند                  
است اما دقيقا این آزادى سياسى      "  آزاد"نظام کارگر از نظر سياسى و حقوقى       

اگر طبقات محروم و        .  و حقوقى بر اسارت اقتصادى اش بنا شده است                     
فرودست در طول تاریخ اسير برده دار و فئودالها و دستگاه مذهب و سلطنت               

 کارگران در این نظام اسير نظام مبتنى بر بردگى مزدى                 ،و سالطين بودند   
 اگر در عهد برده دارى باید اسپارتاکوس ها قيام ميکردند تا بردگان آزاد                 .اند

 بردگان مزدى نيز راهى جز انقالب عليه               ، در دنياى سرمایه دارى        ،شوند
 . برده داران جدید و قانون بردگى مزدى و نظم سرمایه دارى ندارند

 

عواقب بحران اقتصادى جهانى سرمایه دارى براى ما کارگران نتيجه اى                     
 و تشدید فقر و بيحقوقى نداشته                ، کاهش دستمزدها     ، بيکارى  ،بجز اخراج  

اگر در   .  این نظام بدون تهاجم به انسان کارکن اموراتش نميگذرد                   .  است
 در کشورهائى    ،اروپاى غربى سياست عسرت اقتصادى را پيشنهاد ميکنند             

 ،که سرمایه دارى مبتنى بر اختناق و استثمار شدید نيروى کار ارزان است                  
نسخه ریاضت اقتصادى با سرکوب سياسى و جنایت مستمر سرمایه عليه                     

خيزشهاى توده اى در کشورهاى خاورميانه و شمال            .  کارگران همراه است   
آفریقا چيزى جز انفجار اعتراض انباشته شده طبقه کارگر به سياستهاى                         

خيزشهائى که ميرود به عمر دیکتاتورهاى           .  وحشيانه سرمایه دارى نيست      
نتيجه بحران جهانى اقتصادى و سياستهاى       .  سرمایه در اشکال قدیم پایان دهد     

حکومتهاى سرمایه دارى بار دیگر قویا تاکيد کرد آزادى و رهائى بدون                         
 .  انقالب کارگرى و بدون استقرار سوسياليسم توهمى بيش نيست

    

 بر همبستگى جهانى         ، در اول مه امسال بر سياست انترناسيوناليستى                  ما
کارگران در کشورهاى بپاخاسته خاورميانه و شمال آفریقا و کارگران در                    

مناسبتهاى امسال اول مه باید بر واقعيت                 .  اروپا و آمریکا تاکيد ميکنيم           
اعتراض عليه سرمایه دارى در چهار گوشه جهان و راه پيروزى این                               

 در  ،ما با برافراشتن پرچم سرخ طبقه جهانى کارگر            .  اعتراضات تاکيد کند   
مقابل حکومتهاى سرمایه دارى و در مقابل حکومت جهل و جنایت سرمایه                 

از .   از آلترناتيو کارگرى دفاع ميکنيم        ،دارى اسالمى و موتلفين راست آنها        
 از فرانسه و یونان و کره جنوبى تا               ،آمریکاى دمکرات تا اروپاى صنعتى       

.  یک راه حل انقالبى وجود دارد           ،مصر و تونس و ليبى و ترکيه و ایران               
نظام سرمایه دارى باید سرنگون شود و این تنها از طریق یک انقالب                               

 .  کارگرى ممکن است
 

اول ماه مه را به طبقه کارگر جهانى و کمونيستها و سوسياليستها در سراسر                
 همراه با تحرک    ٢٠١١فراخوان ما اینست در اول مه       .  جهان تبریک ميگویيم  

در صف اعتراض به سرمایه          !  کارگران جهان عليه سرمایه همراه شوید           
عليه ارتجاع   !  دارى با سرود انترناسيونال و پرچمهاى سرخ شرکت کنيد                 
 !  اسالمى در ایران و در دفاع از راه حل کارگرى بميدان بيائيد

 

 !کارگران جهان متحد شويد

 !پر توان باد اعتراض جهانى کارگران عليه سرمايه دارى

 !زنده باد سوسياليسم

 

استکهلم –شورای حمايت از مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران   

 جمعی از چپ های شهر کلن

 ٢٠١١آوریل 

٢٠٠شماره   

 

گزارشی کوتاه از تظاهرات حزب اتحاد کمونيسم 
 کارگری واحد گوتنبرگ سوئد

 

ا                 راه ب م به فراخوان واحد گوتنبرگ حزب اتحاد کمونيسم کارگرى ه
ا شکوهی در                   نيروهاى سياسى آزادیخواه مخالف اعدام تظاهرات ب

ل     ٢٢روز    د     2011 آوری زار ش رگ ده      .   ب ن وب ار ک ع ر   " ش رگ ب م
وری از    .   بر فضای ميدان طنين افکن بود    "  جمهوری اسالمی  کریم ن

ران                   يست ای ون حزب اتحاد کمونيسم کارگری و مونا دال از حزب ک
د        ردن ه        ،جمهورى اسالمى         -طی سخنرانی خود اعالم ک مى ک  رژی

اده است                        ت ان ایس ى جه ت  قصد دارد      ،برسکوى اول آدمکشان دول
ه              زندانيان سياسى از جمله شيرکو معارفى و حبيب لطفى را در آستان

هدف جمهورى اسالمى از اعالم این خبر و تالش        .  اول مه اعدام کند   
ارگرى را       ،براى اجراى این جنایت   اینست که صداى آزادیخواهى ک

د       ن ا                       .  در روز کارگر خفه ک د و آرزوى صده ي ه ام د ب ن ک ي تالش م
جمهورى اسالمى از روز اول        .  ميليون انسان در اینروز خون بپاشد     

ا       با جنایت عليه کارگران و مخالفين سياسى سر کار آمد و تا امروز ب
باید تالشهاى جنایتکارانه حکومت     .  همين سياست سر پا ایستاده است     

کریم نوری بارها به افشای رژیم جمهوری          .  اسالمى را متوقف کرد   
ن                      ر ای ا ب ه جنایتکار اسالمی پرداخت و ضمن محکوم کردن اعدام
ن                 اشي نکته تأکيد کرد که تنها با بزیر کشيدن این رژیم می توان این م

رد         وفق ک ت داد                      .  جنایت را م ع وجه ت وانست ت وفق ت ون م ن آکسي ای
اشات                          م گر م ار دی ب ک د و ی بيشماری از عابرین را به خود جلب کن
دام را                         م صد هزار اع ا رژی د ب دولتهای اروپایی و بخصوص سوئ

ه                .  براى مردم سوئد افشا کند     ون ب ای آکسي برای دیدن فيلم و عکسه
 .لينکهای زیر مراجعه کنيد

http://www.youtube.com/watch?v=uUNqReRPBQo 
http://www.youtube.com/watch?v=fXX6VoAFm8w 



٢٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   
 

  آوريل٢٢ ،عکسهائى از تظاهرات عليه اعدام در گوتنبرک

اعدام قتل 
عمد دولتى 

اعدام ! است
بايد بيقيد و 
شرط لغو 

! شود
حکومتهاى 
اعدام بايد 
سرنگون 
 ! شوند

٢٠٠شماره   

 زنده باد اول ماه مه، روز جهانی آارگر
 !به تظاهراتهای اول ماه مه در تورنتو  و اتاوا بپيونديد

 :تظاهرات در تورنتو

  بعد از ظهر١، ساعت ٢٠١١يكشنبه اول ماه مه :   زمان
 Queen St West and Jamesons St (Parkdale: مكان

 :تظاهرات در اتاوا

  بعد از ظهر١، ساعت ٢٠١١يكشنبه اول ماه مه : زمان
 مقابل پارلمان فدارال: مكان

 . تماس بگيريد۴١۶٧٢٧٨۵٨٣برای اياب و ذهاب از تورنتو به اتاوا ميتوانيد با شماره تلفن 
 

 تشكيالت خارج آشور حزب اتحاد آمونيسم آارگری ـ واحد آانادا

 

 اهرات روز جهانی کارگر در هلندظت
 

 اول مه ساعت يک بعد از ظهر
Stadhuis, Coolsingel 40, Rotterdam 

 0685322174 ، جمال ارژنگ،کسب اطالعات بيشتر
 

 تشكيالت خارج آشور حزب اتحاد آمونيسم آارگری ـ واحد هلند

در اينروز نه ! اول مه روز کارگر است
 ، نه دين و آئينى آمده،شاهى تاجگذارى کرده

. درست شده است” ملتى“و نه   

اول مه روز فرياد نه به سرمايه دارى و 
!   زنده باد انقالب کارگرى است  



٢۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 :از آنجائيکه در ایران

 

آزادی تجمع، تشکل و بيان وجود       
 .ندارد

هيچ سازمان و حزب غير                          
اسالمی، اتحادیه کارگری،                       
سازمانهای زنان، مطبوعات آزاد       
و مستقل تحت جمهوری اسالمی          
اجازه فعاليت و وجود خارجی                

هر کس که بخواهد این             .  ندارند
تشکالت را سازمان دهد دستگير،       

 .زندانی، شکنجه و اعدام ميشود

 

آزادی اتحاديه های کارگری وجود     
 .ندارد

. فعالين کارگری سرکوب ميشوند       
حداقل حقوق کارگران یک چهارم      

هيچ حق    .  خط فقر رسمی است         
بسياری .  بيمه بيکاری وجود ندارد    

از کارگران ماهها است که حقوق         
  .دریافت نکرده اند

 

زنان شهروندان درجه سوم                    
هستند و آپارتايد جنسی حاکم                 

  .است

زنان از وارد شدن به بسياری                 
فعاليتهای اجتماعی، اقتصادی و           

حجاب .  سياسی محروم هستند          
زنان و     .  اسالمی اجباری است       

مردان در اتوبوسها، دانشگاها و           
بسياری از اماکن عمومی                          

شوهران و     .  جداسازی شده اند        
برادران در خانه و خارج آن بر             

. زندگی زنان حکمفرمایی ميکنند       
زنان بدون اجازه از اقوام مرد                 

زنان حق     .  نميتوانند سفر کنند         
طالق و تکلف فرزندانشان را                 

این ليست بيحقوقی تحميل      .  ندارند
شده به زنان تحت حکومت                        

 .اسالمی تمامی ندارد

 

 بيانيه دفتر دفاع از حقوق پناهندگی حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ارائه شده به پارلمان دولت هلند، وزير امور خارجه يوری روزنتال

 ٢٠١١ آوريل ٢٧کمپين 

معترضين به سيستم و هرگونه     
بيان غير اسالمی سرکوب                 

  .ميشود

آتئيسم و سکوالریسم با حکم             
سرکوب .  اعدام مواجه ميشوند    

غير مسلمانان به یک امر                    
بهایيان .  نرمال تبدیل شده است     

کشته ميشوند و یهودیان در                
شرایط ترس از اینکه عليه آنها       
پاپوش دوخته ميشود بسر                   

مسيحيان شهروندان      .  ميبرند
 .درجه دوم قلمداد ميشوند

 

حق محاکمه آزاد و عادالنه               
  .وجود ندارد

هيچ حق برای گرفتن وکيل،             
حق بيگناهی مگر اینکه عکس       
آن ثابت شود، هيچ محدودیت           
در دوران زندانی بدون صدور      

دستگيری .  اتهام وجود ندارد       
های خودبخودی و بدون دليل،        
اعتراف زیر شکنجه و یا                     
اعترافات ساختگی، مرگ زیر      
شکنجه همه جزیی از پروسه           
حکومتی جمهوری اسالمی              

 .است

 

کودکان از حق انسانی                          
 .برخوردار نيستند

کودکان کاالی بزرگان و                    
. حکومت اسالمی تلقی ميشوند      

آنها را به صف جنگ، کار و            
 ساله  ۵کودکان  .  جهنم ميفرستند 

را در کوره های آجرپزی بکار      
 ساله  ٩دختران  .  مجبور ميکنند 

. قانونا به شوهر داده ميشوند            
 ساله ها به         ١٣کودکان حتی      

  .مرگ محکوم شده اند

 

 .همجسنگرايان اعدام ميشوند     
 !به همين سادگی

٢٠٠شماره   

ليست بيحقوقی عليه مردم توسط               
 .جمهوری اسالمی تمامی ندارد

 

بسياری از مردمی که قربانيان این          
وضعيت بوده اند ویا عليه آن و عليه        
جمهوری اسالمی مبارزه کرده اند          
مجبور ميشوند که ایران را ترک               
کنند و به کشورهایی مثل هلند پناه             

هيچ کس داوطلبانه عزیزان        .  ببرند
خود را پشت سر نميگذارد و بطور          

. دلبخواه کشور را ترک نميکند                  
پناهجویان انسانهایی هستند که این          
شرایط جهنمی جمهوری اسالمی را       
با گوشت و خون خود تجربه کرده            

. اند و مجبور به ترک کشور شدند            
آنها االن در هلند هستند و باید از                 
همه حقوق مدنی مانند هر شهروند           

 .دیگر برخوردار باشند
 

بر طبق گزارشی از سازمان ملل که       
 ٢٠١٠در وب سایت شان در سال            

منتشر کرده، بسياری از سازمانها           
مانند عفو بين الملل و شورای                       
نظارت بر حقوق جنایی، شيوه                    
بازداشت پناهجویان قبل از دیپورت       
توسط هلند را مورد انتقاد قرار داده         

بنا بر این گزارش از آنجایيکه          .  اند
پناهجویان جنایتکار نيستند مقامات         
هلند اجازه ندارند با آنها مانند                       

جنایتکاران برخورد کنند و یا                 
برای مدت طوالنی بازداشت                 
کنند، بخصوص اگر قرار نيست          

  .دیپورت شوند

 

ما از دولت هلند ميخواهيم که                
 :موارد زير را فورا انجام دهد

 

جمهوری اسالمی را بخاطر          -١
نقض حقوق بشر محکوم کند و              
ایران را بعنوان کشوری ناامن              

  .برای پناهجویان اعالم کند

آزادی فوری و بدون قيد و                -٢
شرط همه پناهجویان زندانی در           

 .هلند

عدم دستگيری پناهجویان در         -٣
 .کمپهای پناهندگی

لغو فوری قانون جدید مبنی بر        -۴
سرعت بخشيدن به رسيدگی                    
پرونده ها با روش غير تخصصی       

. که هم اکنون اجرا ميشود                         
پناهجویان باید این حق را داشته           
باشند که به خرج دولت وکيل خود   

سيستم فعلی     .  را انتخاب کنند         
فرصت کافی به پناهجویان نميدهد     

  .که دفاعيه خود را سازمان دهند

کمپهای بسته شده که به بهانه           -۵
صرفه جویی شمار بسياری از              
پناهندگان را بی خانمان کرده باید        

 .باز شوند

کليه پناهجویان باید از                      -۶
امکانات مالی مکفی برای زندگی       
مرفه، آموزش و خدمات پزشکی        

 .برخوردار باشند

!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  

 

 !نه به اعدام
آيا الزم نيست در مورد وسايل تغيير آن نظامی که تمامی           "

 عميقا انديشيد؛ تا اينکه آهنگ      ،اين جنايات را توليد ميکند    
ستايش در باره جالد سردهيم؛ همان جالدی که با اعدام                 
يکدسته از جنايتکاران؛ جا را برای افراد بعدی باز                            

 "ميکند؟
 کارل مارکس


